
 



 تذكرات مهم و فهرست مندرجات دفترچه راهنما

 :تذكرات مهم*  
و براساس مصوبه  ،لس محترم شوراي اسالميمج 26/2/95مصوب  ها و مراكز آموزش عالي كشور با توجه به قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه -1

 :باشد به صورت زير مي 1396ثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال أيزان و نحوه تم 9/8/95مورخ  دانشجومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش هفت
يا   و امتحانات يك اند به بعد اخذ نموده 1384ديپلم خود را از سال  هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه آن دسته از ديپلمه )الف

) سال سوم آموزش متوسطه(كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم  درس آنها به صورت نهايي، سراسري وچند 
 .شود كل نهايي آنان لحاظ مي  درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره 25به ميزان حداكثر 

دانشگاهي خود را از سال  مدرك دوره پيش  دانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر كه طلبان داراي مدرك پيشداو )ب
ال سوابق تحصيلي بوده و و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است مشمول اعم اند به بعد اخذ كرده 1390-91تحصيلي 

  درصد به نسبت سوابق 5به ميزان حداكثر ) صرفاً نمرات دروسي كه به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است(دانشگاهي  سوابق تحصيلي موجود دوره پيش
 .شود كل نهايي آنان لحاظ مي  تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره

  .، هر دو مورد اعمال خواهد شد»الف و ب«اوطلبان مشمول سوابق تحصيلي بندهاي براي د: تبصره
مين هفتو مصوبه جلس محترم شوراي اسالمي م 26/2/95ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  با توجه به قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه -2

هاي  ها، پذيرش در تعدادي از كدرشته محل و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 9/8/95جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 
نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  ، دانشگاه پيام)...و  نوبت دوم ،هاي روزانه دوره( ها و مؤسسات آموزش عالي برخي از دانشگاه

  .گيرد، به روش متمركز خواهد بود هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي كدرشتهاز ي تعدادپذيرش در . پذيرد صورت مي) ديپلم معدل كتبي(
ها  نشجوياني كه در اين كدرشتهالتحصيلي دا در مدارك تحصيلي فارغ» صرفاً براساس سوابق تحصيلي«براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش 

  .شوند، درج نخواهد شد پذيرفته مي
توسط مجلس  14/12/1395در تاريخ » )1396-1400(قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران «با توجه به تصويب  - 3

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم « 47و اصالحيه بعدي آن در ماده » انون جامع خدمات رساني به ايثارگرانق« 70اين  قانون عالوه بر ماده  90شوراي اسالمي، ماده 
  .گيرد در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت مي» )2(بخشي از مقررات مالي دولت 

  :براساس قوانين فوق
و باالتر و همسر و فرزندان % 25جانبازان « ،»آنان  فرزندانهمسر و  و  آزادگان« ،»شهدا  فرزندان و همسر«كدرشته محل به ظرفيت هر %) 25(بيست و پنج درصد  -1

 %)25  سهميه ايثارگران(. اختصاص دارد »آنان
ن رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه همسر و فرزندا«و » و همسر و فرزندان آنان% 25جانبازان زير «ظرفيت هر كدرشته محل نيز به %) 5(پنج درصد  -2

  %)5  سهميه ايثارگران(. اختصاص دارد» در جبهه
درصدي ايثارگران  25قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه  90طبق تبصره بند الف ماده  :1 تذكر

الزم را داشته باشند، تخصيص  درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب 5توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 
  .يابد آزاد اختصاص ميبصورت داوطلبان ساير يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به 

  .يابد سهميه ايثارگران، به ساير داوطلبان بصورت آزاد اختصاص مي% 5ظرفيت خالي مانده  :2تذكر 
نمره آخرين فرد پذيرفته شده در % 70) درصدي 5درصدي و يا  25ايثارگران مشمول ظرفيت سهميه اعم از (ثارگران براساس قوانين مذكور حدنصاب نمره اي :3تذكر 

  .باشد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل مي% 75گزينش آزاد در هر كدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 
توانند در صورت تمايل به تعداد  متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان مي هاي نيمه ، محدوديتي براي انتخاب رشته1396ال در انتخاب رشته آزمون سراسري س -4

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

  .ندمتمركز خود در فرم انتخاب رشته، نهايت دقت را بعمل آور هاي متمركز و نيمه چينش و درج كدرشته محل
نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش ها، امكانات رفاهي و  براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان توصيه مي -5

هاي مندرج  آموزش عالي ذيربط، اطالعيهمؤسسات  ها و دانشگاه هاي اينترنتي سايتها مندرج در فصل سوم اين دفترچه راهنما و همچنين  ، به بخش پيوستعالي
مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين  www.msrt.ir:  نشانيهاي جمعي و سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به  رسانهها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در  دانشگاه

  .خدمات اطالع حاصل نمايند
نمايند، از ارائه خوابگاه، وام  اقدام به پذيرش دانشجو مي 1396كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  دورهها و مؤسسات آموزش عالي مجري  دانشگاه -6

اوطلبان توصيه ر اين اساس به دب. باشند دوره بطور جـد معذور ميپذيرفته شده در اين رفاهي به دانشجويان  هرگونه تسهيالتتحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 
  .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ دد انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته گر مي

ها و مؤسسات آموزش  هاي خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه پرديستحصيلي مقاطع كارشناسي و دكتري  هاي در رشته 1396پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال  -7
   .، بصورت متمركز و بدون انجام مصاحبه خواهد بود)وزارت بهداشتاعم از تابعه وزارت علوم و يا (عالي 

انتخاب رشته، مشاهده (آزمون و همچنين كدرهگيري خود را براي انجام امور بعدي  و رمز ورودسريال كارت اعتباري شماره پرونده، شماره داوطلبان الزم است اطالعات  -8
  .نزد خود نگهداري نمايند 1396ماه سال   بهمن تا پايان ،...)كارنامه نهايي، تكميل ظرفيت و 
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 مقدمه و نكات مهم

  مقدمه و نكات مهم  1صفحه   فصل اول
 

ی عا ه   با
   :مقدمه

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

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

   :انتخاب رشته در بارهنكاتي چند 
ها و مؤسسات آموزش عالي را انتخاب نمايند كه بـر اسـاس    دانشگاه) متمركز اعم از متمركز و نيمه(هاي مختلف  هاي تحصيلي دوره توانند رشته داوطلباني مي -

  . شده باشند دوره مورد نظر دركارنامه نتيجه اوليه، مجاز به انتخاب رشته 
زمايشي مربوط مجاز آن دسته از داوطلباني كه در دو گروه و يا سه گروه آزمايشي شركت نموده و بر اساس كارنامه نتيجه اوليه در دو گروه و يا هر سه گروه آ -

ترنـت منحصـراً در يـك فـرم     هاي آزمايشي مربـوط از طريـق اين   هاي مورد عالقه خود را از هر يك از گروه اند، الزم است كليه كدرشته به انتخاب رشته شده
 . نمايندوارد  150تا  1انتخاب رشته از اولويت 

هايي كـه پـذيرش آنهـا     در رشته(يا معدل كتبي ديپلم ها و  هاي انتخابي بر اساس نمره كل اكتسابي در زيرگروه با توجه به اينكه گزينش داوطلبان در كدرشته -
هاي تحصيلي  هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته پذيرد، لذا اولويت كدرشته ضوابط و شرايط صورت مي سايرو با رعايت ) صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي است

 .كند و تأثير ديگري در پذيرفته شدن وي ندارد هاي انتخابي وي تعيين مي صرفاً تقدم ترتيب عالقه داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته محل
حتـي بـا    1396آزمون سراسري سال ) متمركز هاي تحصيلي متمركز و يا نيمه اعم از رشته(هاي روزانه  شدگان دوره نظر به اينكه پذيرفته :ميادآوري مه

، را نخواهند داشتروزانه دوره  هاي انتخاب رشتهحق  1397نام و شركت در آزمون سراسري سال  در صورت ثبت انصراف قطعي از تحصيل،
   .به اين امر توجه داشته باشند هاي دوره روزانه شود كه در انتخاب رشته طلبان اكيداً توصيه ميبه داوبنا بر اين 

  1396جدول زمان بندي انتخاب رشته تا اعالم نتايج آزمون سراسري سال 
 تاريخ موضوع

  1396/مرداد/23لغايت  19 انتخاب رشته از طريق سايت اينترنتي سازمان 
  1396/شهريور/4  داراي شرايط خاصهاي  اعالم اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته

 1396ماه  شهريور هفته آخر  اعالم نتايج نهايي آزمون 
 1396ماه  مهر اول هفته روي سايت سازمان بر 1396 سال  استقرار كارنامه نهايي آزمون سراسري

 1396ماه  مهرهفته آخر  متمركز هاي نيمه ظرفيت رشتهشدگان چند برابر  اعالم اسامي معرفي

  :هاي مهم توصيه
و همچنين راهنماي شركت در آزمون كه به همراه كارت ورود بـه   1396 ن سراسري سالوآزم 1مطالب اين دفترچه و دفترچه راهنماي شماره  -1

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

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

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

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

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

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

هـايي   هاي آزمايشـي و دوره  در انتخاب رشته بر اساس وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن كارنامه اوليه خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروه -6
هـايي كـه بـر اسـاس      هـاي آزمايشـي و دوره   بديهي است كه انتخاب رشته از گـروه . يديتخاب رشته به شما داده نشده، خودداري نماكه اجازه ان

 .كارنامه اوليه اجازه انتخاب رشته از آنها را نداريد، باطل است
رساند بر اساس اعالم رسمي وزارت آموزش و پـرورش، وزارت مـذكور بـراي تـأمين بخشـي از نيـروي        ميآزمون سراسري به اطالع داوطلبان  -7

ون انساني مورد نياز آموزشي و پرورشي خود از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از ميان داوطلبان واجد شـرايط آزمـ  
وطلبان آزاد غيرشاغل و نيز داوطلبان شاغل رسمي و پيماني آمـوزش و پـرورش مجـاز بـه     دا. سراسري دانشجوي متعهد خدمت خواهد پذيرفت

باشند، الزم است  دبير شهيد رجايي تهران و دانشگاه ويژه فرهنگيان مي هاي دانشگاه تربيت  انتخاب رشته، كه متقاضي شركت در گزينش رشته
هاي بانكي  ريال منحصراً بصورت الكترونيكي، از طريق كارت) هزار پنجاه و يك( 000/51قبل از انتخاب رشته اينترنتي، نسبت به پرداخت مبلغ 

 .عضو شبكه شتاب اقدام نمايند
انـد، در صـورت تمايـل بـه      هاي دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي اعالم نكرده مندي خود را به گزينش در رشته هداوطلباني كه قبالً عالق -8

ريـال منحصـراً   ) هـزار  و دو يكصد( 000/102، الزم است قبل از انتخاب رشته اينترنتي، نسبت به پرداخت مبلغ ها شركت در گزينش اين رشته
 .هاي بانكي عضو شبكه شتاب اقدام نمايند بصورت الكترونيكي، از طريق كارت
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  فصل اول  2صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

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

 فصل اول
  

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

 .باشند 1396آزمون سراسري سال  1داوطلبان بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شماره  -
 .درج شده، نبايد منعي داشته باشند 1396آزمون سراسري سال  1داوطلبان مرد از نظر مقررات وظيفه عمومي كه در دفترچه راهنماي شماره  -
  هـاي  آموزشـكده   پيوسته  و يا كارداني  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه )فوق ديپلم(هاي كارداني  در دوره 31/6/1396تاريخ  ي كه حداكثر تابرادران كليه  -

، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و       علوم هاي خانهبه تأييد وزارترشته تحصيلي آنها، شوند و  التحصيل مي فارغ اي  و حرفه  فني
  سراسري  در آزمون  خدمت به   از اعزام و قبل  تحصيل  بعد از اتمام  ماهه   شش  در مهلت فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته بوده و  ،همچنين دانشگاه آزاد اسالمي

  تعدادي  و با احتساب  باالتر از كارداني  عگروه آزمايشي ذيربط در مقط  تحصيلي  هاي در رشته  شدن پذيرفته  اند، در صورت نموده  و شركت نام  ثبت  جاري سال 
  مـدت   كمتـر از طـول   سـال  2باالتر   مقطع  به  از كارداني  آنان  تحصيل  مدت  حداكثر طول  كه  نحويه باالتر ب  در دوره)  ديپلم فوق(  كارداني  دوره  از واحدهاي

صـورت   در غير اين . خواهد بود  بالمانع وظيفه  از نظر نظام  آنان   باشد، قبولي  حصيليت  دوره  در همان  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  ضوابط وزارت  طبق  تحصيل
  .را نيز ندارند 1397سال  در آزمون  شركت  حق  سراسري  هاي  و برابر ضوابط آزمونگرديده  لغو   آنان  قبولي 

  :شرايط پذيرش دانشجو )2- 1
  :پذيرش شوند كه 1396ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال  توانند در دانشگاه داوطلباني مي

  .در آزمون مذكور شركت كرده و بر اساس كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته شده باشند -1-1-2
دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عـالي  ، )...روزانه، شبانه، مجازي و ( ها و مؤسسات آموزش عالي برخي از دانشگاههاي تحصيلي  در آن دسته از رشته :تبصره

و يا مجـاز  آزمون  حضور در جلسه، گيرد داوطلبان صورت مي) معدل كتبي ديپلم(دوره متوسطه صرفاً براساس سوابق تحصيلي  هاكه گزينش آنغيرانتفاعي 
 .باشد ميالزامي نبه انتخاب رشته شدن 

 .بوده و از نظر مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشندسراسري واجد شرايط عمومي و اختصاصي آزمون  -2-1-2
 :دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي معتبر به شرح زير -3-1-2

 .ديپلم كامل متوسطه براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه -
 .1396 سال متوسطه و يا اخذ آن حداكثر تا پايان شهريوردانشگاهي براي داوطلبان نظام جديد آموزش  مدرك پيش -
  .باشند دانشگاهي مي اي يا كاردانش كه فاقد مدرك پيش براي داوطلبان داراي ديپلم فني و حرفه) فوق ديپلم( مدرك كارداني -

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

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

  .نمايندتكميل ن
 :غيرايرانياتباع  شپذيرشرايط و ضوابط  )3- 1

مندرج در دفترچـه راهنمـاي   (، بايد عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون 1396كننده در آزمون سراسري سال  كليه اتباع غيرايراني شركت     
شدگان نهـايي   بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته. نام اينترنتي، عالمتگذاري نموده باشند بند مربوط را در تقاضانامه ثبت الزم است، )1شماره 

  .تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد  30نام بند  اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت
در گـزينش  ) 1مندرج در دفترچه راهنمـاي شـماره   (رايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر فقط اتباع غي -1

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

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

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

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

  .)باشد هاي علوم پزشكي، پرداخت شهريه تابع مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي در دانشگاه( باشند مي) شبانه(هاي نوبت دوم  دوره  هاي شهريه
  :ها سهميه )4- 1

متقاضي توانستند ، داوطلبان با توجه به شرايط خود مي1396آزمون سراسري سال  1به دفترچه راهنماي شماره  عنايتبر اساس ضوابط و مصوبات مربوطه و نيز با 
  .الذكر درج گرديده استها، در دفترچه فوقتوضيحات مربوط به هر يك از سهميه. شوندذيل مندرج هاي  يكي از سهميه

 3و  2، 1منـاطق  هاي  سهميهيكي از  وهاي زير جز با توجه به مالكدر آزمون سراسري سال جاري شركت كنندگان متقاضي سهميه مناطق  :سهميه مناطق) الف
  .ن لحاظ گرديده استآنااوليه نتيجه محسوب گرديده و در كارنامه 
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  فصل اول  3صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  .براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دبيرستان يا هنرستان )1
اخـذ مـدرك تحصـيلي دو سـال آخـر دبيرسـتان و دوره        ، بخـش محـل  )سـالي واحـدي   يـا  اعم از ترمي واحدي و(براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه ) 2

  .دانشگاهي پيش
، سهمية داوطلب براساس بخـش محـل اخـذ    )حتي يك سال از سه سال( كه بخش محل اخذ مدرك تحصيلي داوطلبان سهمية مناطق متفاوت باشد  در صورتي) 3

  .شود ميو در نظر گرفته تعيين و باالتر  تر مدرك تحصيلي منطقة مرفه
سـال اول، دوم و  (پيوسته، بر اساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره دبيرستان و يا هنرستان ) ديپلم  فوق(هاي كارداني  التحصيالن دوره فارغ) 4

  .شوند محسوب مي 3و يا  2، 1هاي مناطق  ، جزو يكي از سهميه)سوم دبيرستان و يا هنرستان
  .شوند مي محسوب 3، جزو منطقه )دانشگاهي و سال ماقبل آن دوره پيش( اند ود را در خارج از كشور گذراندهكه دو سال آخر تحصيل خ  داوطلباني )5
و مدارك مربوطه را نيز به نام عالمتگذاري  كه بند معلوليت را در تقاضانامه ثبت بينا، نيمه شنوا و معلولين جسمي حركتي نابينا، ناشنوا، نيمه(كليه داوطلبان معلول ) 6

 .شوند محسوب مي 3جزو سهميه منطقه ) اند نموده زمان ارسال سا
  :و خانواده شهداايثارگران، رزمندگان سهميه ) ب
در تـاريخ  » )1396-1400(قانون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران          «با توجه به تصويب  :ايثارگران -1

 47و اصالحيه بعدي آن در ماده » قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« 70اين  قانون عالوه بر ماده  90شوراي اسالمي، ماده توسط مجلس  14/12/1395
  .گيرد در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت مي» )2(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «
  :اس قوانين فوقبراس

 »و باالتر و همسر و فرزندان آنان% 25جانبازان « ،»آنان  فرزندانهمسر و  و  آزادگان« ،»شهدا  فرزندان و همسر«ظرفيت هر كدرشته محل به %) 25(بيست و پنج درصد  -1
  %)25  سهميه ايثارگران( .اختصاص دارد

 همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه«و » و همسر و فرزندان آنان% 25جانبازان زير «ظرفيت هر كدرشته محل نيز به %) 5(پنج درصد  -2
  %)5  سهميه ايثارگران(. اختصاص دارد» )ستاد كل نيروهاي مسلح، داوطلبان بسيجي و جهاد سازندگي(
 25توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه قانون برنامه پنجساله ششم  90طبق تبصره بند الف ماده  :1 تذكر

درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب  5درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن ابتدا به مشمولين سهميه 
  .يابد آزاد اختصاص مي بصورتداوطلبان ساير رفيت خالي ماند، باقيمانده آن به الزم را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظ

  .يابد سهميه ايثارگران، به ساير داوطلبان بصورت آزاد اختصاص مي% 5ظرفيت خالي مانده  :2تذكر 
نمره آخرين فـرد پذيرفتـه   % 70) درصدي 5و يا  درصدي 25ايثارگران مشمول ظرفيت سهميه اعم از (براساس قوانين مذكور حدنصاب نمره ايثارگران  :3تذكر 

  .باشد شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل مي
حدنصاب نمره براي . باشند ميرزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  رزمندگانجزو سهمية ) ماه حضور در جبهه 6با حداقل (رزمندگان  :رزمندگان -2

  . باشد نمره گزينش آزاد در رشته محل مورد نظر مي% 75اين داوطلبان 
  . باشند ميخانواده شهدا محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  خانواده شهداجزو سهمية پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد  :شهدا خانواده  -3
  :توضيحات مهم )1-1-4
هـاي   به بعد و داوطلبان مشـمول سـهميه   1368از سال و ستاد كل نيروهاي مسلح وزارت جهاد كشاورزي  ،داوطلب بسيجيرزمندگان داوطلبان مشمول سهمية  -

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

پذيرفته شوند، در صورت انصراف از آزمون سراسري و ظرفيت مازاد  پرديس خودگردان ،مجازي ،حضوري ، پيام نور، غيرانتفاعي، نيمه)شبانه(هاي نوبت دوم  دوره
  .قبولي اوليه، منحصراً يك بار ديگر مجاز به استفاده از سهميه مذكور خواهند بود

 :)تسهيالت( ها ساير سهميه )2-1-4
درصد از ظرفيـت هـر    40حداقل ، 21/1/1372ريزي آزمون سراسري مورخ  بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه كميته مطالعه و برنامه :سهميه مناطق محروم )الف

هـاي ايـالم، بوشـهر، چهارمحـال و بختيـاري،       ها و مؤسسات آموزش عـالي واقـع در اسـتان    اي، قطبي و كشوري دورة روزانه دانشگاه هاي ناحيه يك از كدرشته
  .يابد ها تخصيص مي استاناين هرمزگان به داوطلبان بومي  و يلويه و بويراحمد، لرستانگسيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كه

دانشجوي بومي از محل اصالح قانون عدالت آموزشي، وزارت بهداشت، درمـان  % 30 مبني بر پذيرش مجلس شوراي اسالمي، 1392براساس مصوبه سال  :تبصره
هـاي مقطـع دكتـري عمـومي      براي رشـته و آموزش پزشكي، در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور، مصوبه مربوط را 

با توجه به اهميت شرايط و ضوابط پذيرش در اين خصوص، داوطلبان ضـرورت دارد بـه شـرايط درج    . نمايد پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي اجرا مي: شامل
  .ها نخواهد بود شامل اين رشته» الف«در بخش با توجه به قانون مذكور، بديهي است مصوبه مندرج . شده در فصل دوم اين دفترچه راهنما توجه نمايند

  .باشد تغيير رشته و يا انتقال پذيرفته شدگان اين طرح ممنوع مي -
، 20/1/92شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي مـورخ       732بنـا بـر مصـوبه     ):استان آذربايجان شرقي(اهر، ورزقان و هريس : هاي شهرستانسهميه داوطلبان  )ب

هاي اختصاصـي  توانند كدرشته ، ميشرايط ذيلبه شرط داشتن در استان آذربايجان شرقي،  اهر، ورزقان و هريسهاي  شهرستانهاي  كليه بخشداوطلبان بومي 
ي بايسـت گـواه  هـا، داوطلبـان مـي   شدن در اين كدرشـته  بديهي است در صورت پذيرفته. مربوط در اين دفترچه انتخاب نمايند هاي ها را از بخش اين شهرستان

هـاي   اين سهميه فقط به داوطلبان بومي كليه بخـش  -1 .گرددقبولي خود ارائه نمايند در غير اينصورت قبولي آنها لغو مي سسهؤم نام بهمربوطه را در زمان ثبت
اين سهميه مشمول داوطلباني  -2. باشد هاي استان آذربايجان شرقي نمي گيرد و شامل ساير شهرها و بخش هاي اهر، ورزقان و هريس تعلق مي تابعه شهرستان

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

وسسـه محـل   منام به  بايست مدارك الزم را در زمان ثبت ها داوطلب مي بديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته .تأييد فرمانداري ذيربط قرار گيرد
پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه، دو برابر مـدت تحصـيل محسـوب    ميزان تعهد خدمت  -3 .قبولي ارائه دهد، در غيراينصورت قبولي وي لغو خواهد شد

و حـداكثر تـا   سال  5تخصيص اين سهميه به مدت  -5. باشد هرگونه تغيير رشته يا انتقال براي پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه ممنوع مي -4. شود مي
 .دقابل اجرا خواهد بو 1396آزمون سراسري سال 

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

هاي مربوط در ايـن دفترچـه    ها را از بخش هاي اختصاصي اين شهرستانتوانند كدرشته، ميبوده هاي تابعه ها يا يكي از بخش در اين شهرستان )دانشگاهي پيش
سسـه قبـولي خـود ارائـه     ؤنـام بـه م  بايست گواهي مربوطه را در زمان ثبتها، داوطلبان ميبديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته. انتخاب نمايند

شدگان مشمول تسهيالت اين طرح بايد متعهد شوند كـه بـه مـدت دو برابـر مـدت تحصـيل در        ضمناً پذيرفته. گردددر غير اينصورت قبولي آنها لغو مي ،نمايند
  .مناطق محروم استان خود خدمت نمايند



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

  فصل اول  4صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

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

سـال در شهرسـتان    3مالك بومي جهت استفاده از ايـن سـهميه، سـكونت مسـتمر بـه مـدت        -1تبصره . ستگزينش آزاد الزامي ا% 75البته كسب حدنصاب 
در % 100هاي اسـتان هرمزگـان كسـب ننماينـد، بصـورت       هاي دانشگاه چنانچه داوطلبان واجد شرايط حدنصاب الزم را در رشته -2تبصره . باشد ابوموسي، مي

نـام   بايست مدارك الزم را در زمان ثبت ها داوطلب مي بديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته .شوند في ميدانشگاه پيام نور ابوموسي جايابي و معر
  .وسسه محل قبولي ارائه دهد، در غيراينصورت قبولي وي لغو خواهد شدم«به 

بـه مـدت   ، 1396-97 سال تحصيلي سهميه ويژه بهياران از ،پزشكيريزي علوم  شوراي عالي برنامه 16/8/1395مورخ  175رأي جلسه مطابق  :سهميه بهياران ) ه
هاي موجود، پذيرش مقطع كارشناسي پيوسته رشته پرستاري، برحسب تعداد متقاضي در هر استان تمديد گرديده  در قالب ظرفيتظرفيت % 5سه سال به ميزان 

باشد، بديهي است تعريف استان بـومي،   پزشكي محل اشتغال متقاضيان معتبر مي سهميه بهياران در رشته پرستاري در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم. است
بـوده   ييد وزارت آموزش و پرورشأديپلم بهياري مورد ت ايه دارشاغل حرفه بهياري كوطلبان دالذا . باشد استان محل بومي بهيار بر اساس مندرجات كارنامه مي

هاي پرستاري بـا  ، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شده باشند، در صورت انتخاب رشتهاند نمودهو تكميل گذاري  نامي را عالمتتقاضانامه ثبت 35و  31 هايبند و
ايـن  ضمناً گزينش  .شوندگزينش مي ،كل حاصل از نمرات دروس عمومي و تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي و احتساب نمره درس تخصصي بهياري نمره

  .باشد با نمره كل بدون احتساب دروس تخصصي بهياري مي ها،داوطلبان براي ساير رشته
  هاي علوم پزشكي ويژه بهياران شاغل با ديپلم بهياري رشته پرستاري در دانشگاهشرايط و ضوابط 

  .برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني )2. 1396دارا بودن شرايط عمومي شركت در آزمون سراسري سال  )1  :شرايط عمومي -
دارا بودن حداقل سه سـال   )2. دارا بودن گواهينامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتي و يا غيردولتي به تأييد دفتر پرستاري محل خدمت )1 :شرايط اختصاصي -

بودن ديپلم بهياري  دارا )3. سابقه خدمت اعم از دولتي و يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت به تأييد دفتر پرستاري محل ارائه خدمت
  .دانشگاهي نظام قديم آموزش متوسطه و يا ديپلم بهياري نظام جديد آموزش متوسطه به اضافه مدرك پيش

هـاي همجـوار را    هاي ايجـاد شـده در اسـتان    محل  متقاضيان حق انتخاب كدرشته(باشد  بهيار مي) محل اشتغال(استان بومي، استان محل خدمت  )1 :تذكرات -
نامـه   طول دوره تحصيل و نظام آموزشي مطـابق آيـين   )2). ر صورت عدم رعايت اين ضابطه در صورت قبولي، قبولي داوطلب لغو خواهد شدد. ندارند

شدگان اين آزمـون   پذيرفته )3. ريزي علوم پزشكي است آموزشي مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه
ريـزي   برنامه آموزشي مطابق برنامه آموزشي مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري مصوب شوراي عـالي برنامـه   )4. باشند مجاز به انتقال و جابجايي نمي

شود و دانشجو ملزم است  ه نميهايي كه دانشجو در دوره بهياري گذرانده است در مقطع كارشناسي پيوسته، تطبيق واحد داد درس. علوم پزشكي است
  .كليه دروس مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري را بگذراند

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

 سـال  35 ،  ايـن وزارت   بـه   وابسته  و پژوهشي  آموزشي  ها و مؤسسات ، دانشگاه و فنĤوري  علوم، تحقيقات  وزارت  رسمي  كاركنان  سهميه  براي  حداكثر سن  -1تبصره 
  .خواهد بود  نام ثبت  هنگام  به  تمام 

 . است  ممنوع  تحصيلي  هزينه  كمك  هرگونه  و يا پرداخت  شهريه  و پرداخت  )شبانه(در دوره نوبت دوم   شده  پذيرفته كاركنان  به  آموزشي   مأموريت  اعطاي -2 تبصره
در   نـام  ثبـت  هنگـام   و بـه   شـدن  پذيرفته  و در صورت  بوده  داوطلب  شخص  عهده  به  ضوابط بومي  به  با توجه  رشته  و انتخاب  شرط سني  رعايت  مسئوليت -3 تبصره

  .گردد مي لغو   وي  قبولي  صورتندر غير اينمايند،   مربوط را ارائه  بايد مدارك  دانشگاه
  :مختلف  هاي سهميه  شدگان پذيرفته  تعهدات  )1-5
و   شـرعي   تعهـدات  بـر   عـالوه انـد،   پذيرفتـه شـده  ) ها سهميه  بندي  تقسيم  ضوابط مربوط به  بر اساس( 3و  2  مناطق  از سهميه كه  هاي روزانه دوره گانشد پذيرفته -

در مقطـع   تحصـيلي   دوره  از گذرانـدن   پـس    اند، بايد متعهـد شـوند كـه    برخوردار شده از آن  اي  سهميه  در پذيرش كه  امتيازاتي  دليل   دارند به  عهده  به  كه  اخالقي
هاي  به تشخيص سازمان(تحصيل در هر يك از نقاط ايران   دو برابر زمان  مدت به )  عمومي وظيفه   خدمت از انجام   پس برادران   براي(د نا شده پذيرفته  كه  اي  رشته 

 . ، نسبت به ايفاي تعهد خود اقدام نمايند)ذيربط
 از اعـالم   ، پـس  عالي  موزشآ  ها و مؤسسات دانشگاه  سراسري  آزمون  ريزي مطالعه و برنامه  كميته 24/9/1375  مورخ  در جلسه  متخذه  تصميمات  بر اساس  :1 تبصره

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

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

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

هـا و   وزارتخانـه   كـه   را در منـاطقي   رايگـان   از آمـوزش   اسـتفاده   خـود، تعهـد مربـوط بـه      تحصيل  زمان  برابر مدت  يك  مدت  به)  عمومي  ظيفهو  متخد  از انجام
 . نمايند  كنند، خدمت مي  ذيربط تعيين  هاي سازمان

از پايـان    پـس   سال  يك  ظرف كه   در صورتيهاي تحصيلي دوره روزانه،  در رشتهو ايثارگران  ، خانواده شهدا، رزمندگان3 ،2، 1كنندگان از سهمية مناطق  استفاده -
بـر    كـه عـالوه    وزارت ذيربط مجاز و مختار است ،استنكاف نمايند  خدمت به نحو فوق از انجام )  برادران براي   عمومي وظيفه   خدمت  احتساب  بدون(  تحصيل دوره  

  .نمايد  مذكور خودداري  خدمت  تا انجام  تحصيلي  مدارك  ، از تحويل تحصيل  مدت  دانشجو در طول  سرانه  هزينهاسترداد دو برابر 
  .نمايند  عمل  متبوع  يا وزارت  سازمان  از طرف  قرارداد منعقد شده  ها موظفند بر طبق  نهادها و وزارتخانه  هاي  بورسيه -
نوبـت دوم   :اعـم از  ،روزانـه  غير يها دورهدر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  دانشگاهپذيرفته شدگان  -

  .تعهد خدمت ندارندو ظرفيت مازاد پرديس خودگردان  ،، پيام نور، غيرانتفاعي، مجازي، نيمه حضوري)شبانه(
هـا و   سازمان نياز در صورت  شدن التحصيل  از فارغ  پس  بايد متعهد شوند كه  مختلف  هاي سهميه  تحصيلي ذيربط در كليه  هاي رشته كليه  شدگان پذيرفته :مهم  تذكر

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

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

 . گردد اعمال مي 1396زير در آزمون سراسري سال 
  :گزيني برخي از اهداف بومي -

  .)نظير مشكل كمبود خوابگاه، افت تحصيلي ناشي از دوري خانواده و مشكالت اقتصادي(كاهش مشكالت اقامتي و معيشتي دانشجويان و دانشگاه  -1
  .هاي درون كشوري كاهش مهاجرت -2
  .مند گردند هاي بومي بهره امتيازات در نظر گرفته شده، بتوانند از امكان قبولي بيشتر در رشتهگزينش بومي باعث خواهد شد تا داوطلبان هر ناحيه با  -3



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

  فصل اول  5صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  :هاي تحصيلي بندي رشته دسته -
  .شوند مي  بندي  جدول زير، تقسيم  شرح  و به  دسته 4  به ،كشور  در سطح  گسترشميزان ماهيت و   به  با توجه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته -

  

  توضيح  هاي رشته

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

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

  اي ناحيه 

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

 .اند آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده

 قطبي 

در   صفحه بعـد   جدول  مطابق(شود  مي  بومي تلقي  قطب  عنوان  به  كهمجاور   بومي  در چند ناحيه  ولي  وجود نداشته  در اكثر نواحي  شود كه مي  اطالق  هايي  رشته  به
هـاي   هر يـك از گـروه  ) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(ها در جدول  رشته  اينگونه.  است داير) بومي  هاي قطب  بندي با دسته  رابطه

 .اند آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده

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

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

  :تعيين استان بومي -
  :هاي تعيين استان بومي داوطلبان به شرح ذيل است مالك
دانشـگاهي  براي داوطلبان نظام قديم و محل اخذ مدرك پيش ) دبيرستان و يا هنرستان( محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطهدر صورتي كه  )الف

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

  .شود مي
  .اند، استان محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان تلقي خواهد شد كه سه سال آخر محل تحصيل را در خارج از كشور گذرانيدهداوطلباني  )ج
قبيـل  تولد ايشان نيز خارج از كشور بوده است، استان بومي ايـن  محل اند و همچنين استان  داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانيده )د

  .داوطلبان تهران خواهد بود
  

  مجاور، يك  چند استان  از مجموع  :كشور  بومي  نواحي  بندي دسته*  
  .باشد ذيل مي  جدول  شرح  به  بومي  نواحي. گردد ايجاد مي  بومي  ناحيه

 كشور  بومي  نواحي  بندي دسته  جدول

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

 كشور  بومي  هاي قطب  بندي دسته  جدول

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

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

 )2(  دو  قطب .و يزد  و بختياري  ، چهارمحال اصفهان)3( سه  ناحيه
شـمالي،    رضـوي، خراسـان   خراسان جنوبي، خراسان

 . كرمان و  و بلوچستان سيستان)4( چهار   ناحيه . و كرمان  و بلوچستان سيستان

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

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

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

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

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

هـاي   بـه صـورت ذيـل در دوره   ) ب(توجه به نوع گزينش رشته مطابق جدول  ، باسهميه ايثارگراندرصدي  5و درصدي  25پس از كسر ظرفيت هر كدرشته محل 
  :شودمختلف توزيع مي

هـاي منـاطق   هايي كه نوع گزينش آنها كشوري است ظرفيت هر كدرشته محل به نسبت تعداد شركت كنندگان هر يك از سـهميه  در رشته :هاي كشوريرشته -
  .شود كنندگان هر گروه آزمايشي تعيين مييك، دو، سه و خانواده شهدا به تعداد كل شركت 

درصد ظرفيت به داوطلبان آزاد و مابقي آن بـه نسـبت    20بوده، حدود ) اي، استاني قطبي، ناحيه(هايي كه نوع گزينش آنها بومي  در رشته محل :هاي بوميرشته -
به تعداد كل شركت كنندگان آن بوم در هـر  ) قطب، ناحيه، استان( هم مربوطدر بوهاي مناطق يك، دو، سه و خانواده شهدا  يك از سهميه تعداد شركت كنندگان هر

  .يابدگروه آزمايشي اختصاص مي
درصد از ظرفيت  40) الف(هاي پرمتقاضي دوره روزانه مطابق جدول  كدرشته محل مربوط به رشته براساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در هر: 1تبصره 

  .شودضمناً نيمي از ظرفيت خالي مانده سهميه رزمندگان نيز به داوطلبان آزاد اختصاص داده مي. يابد ن آزاد اختصاص ميباقي مانده، به داوطلبا
درصـد و همسـر و    25جانبازان با جانبـازي كمتـر از   (درصدي ايثارگران  5ايثارگران، به  داوطلبان داراي سهميه   درصدي 25ظرفيت خالي مانده سهميه : 2تبصره 

كه بازهم اين ظرفيت خالي بماند، در مابقي  گيرد و درصورتي تعلق مي) ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6دان آنان، همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل فرزن
 . شوند كل نهايي باالتر در زيرگروه مربوط پذيرش مي و تنها بر اساس مالك نمره) بدون توجه به سهميه(آن داوطلبان بصورت آزاد 

  .يابد اختصاص مي) بدون توجه به سهميه(درصد ايثارگران خالي بماند، خالي مانده اين ظرفيت به داوطلبان آزاد  5اگر سهميه : 3 تبصره
  رمتقاضيهاي پ جدول رشته) الف(جدول 

 ها عناوين رشته گروه آزمايشي
 صنايع يمهندس و مهندسي معماري عمران، يكامپيوتر، مهندس يمكانيك، مهندس يبرق، مهندس يمهندس علوم رياضي و فني

 دامپزشكيپزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و  علوم تجربي

 حقوق، روانشناسي و حسابداري علوم انساني
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  فصل اول  6صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

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

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

نيمه حضوري بومي استاني )شبانه(نوبت دوم 
  يرانتفاعيغ اي بومي ناحيهپيام نور
 )الكترونيكي( مجازي

 پرديس خودگردان .شود انجام نميگزينش به صورت كشوري است و بومي گزيني 
  ظرفيت مازاد

  مشترك
  :تتوضيحا

) بنـدي  سـهميه (ها بندي ظرفيت بين سهميه البته بايد توجه داشت كه تقسيم. (گزيني اعمال نخواهد شد ها كشوري است، بومي هايي كه نوع گزينش آن در رشته) 1
هايي كـه داراي   محل  و رزمندگان براي پذيرش در تمام كدرشته) درصدي 5درصدي و سهميه  25از سهميه اعم (داوطلبان سهميه ايثارگران ) 2. )اعمال خواهد شد

بومي محسـوب  ) درصد ايثارگران 5درصد و  25(در سهميه مربوطه  ،باشند نمي...) مانند محروم، مخصوص، دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد و (شرايط خاصي 
) روزانـه (متمركز  هاي تحصيلي نيمه گزينش اغلب رشته) 4 .به صورت كشوري است) ها بورسيه(هاي تحصيلي داراي شرايط خاص  رشتهگزينش اغلب ) 3 .شوند مي

  .به صورت كشوري است
مطـابق  ... اي و  حيـه ها اعم از كشـوري، قطبـي، نا   بندي مناطق و ايثارگران، در تمامي كدرشته محل بديهي است تمامي قوانين و مقررات مربوط به سهميه :تبصره

  .مقررات اعمال خواهد شد
ـ    14/3/66مـورخ  شوراي عالي انقالب فرهنگـي  جلسه سي و سوم بر اساس مصوبه  :پذيرش دانشجو در مناطق محروم مين نيـروي متخصـص   أو بـه منظـور ت

هـاي مـورد نيـاز    يلويه و بويراحمد، لرسـتان و هرمزگـان در رشـته   گكردستان، كرمانشاه، كه ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، :هاي استان
بديهي است كـه پـذيرش در ايـن    . شوندها پذيرش مي هاي مذكور در دانشگاه از داوطلبان بومي استان نفر 500ها و به تعداد  هاي اين استان برحسب نظر استانداري

  .شود مي هاي مذكور انجام  تانها به صورت آزاد و از بين داوطلبان بومي هر يك از اس رشته
هـاي واقـع در قطـب     هـا و در محـدوده دانشـگاه    باشد و انتقال محل تحصيل منوط بـه موافقـت اسـتانداري   شدگان اين طرح ممنوع مي تغيير رشته پذيرفته :تبصره

  .باشددانشگاهي مي
  :هاي مختلفدوره ها وتوزيع ظرفيت در رشته )1-7

 هايي كه به به غير از رشته( باشدها و گزينش بومي ميثر از سهميهأتوزيع ظرفيت در آزمون سراسري مت. سراسري داراي ظرفيتي استهر كدرشته محل در آزمون 
واجد شود و داوطلبان هاي مختلف در نظر گرفته مييعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي سهميه). نمايندها پذيرش مي صورت خاص از داوطلبان برخي استان 

و يـا معـدل كتبـي     هـا  كل اكتسابي در هر يك از زير گروه نمره: ست ازا كننده در پذيرش داوطلبان عبارتدر واقع سه عامل تعيين. شوند شرايط در آن پذيرش مي
عنوان گرديد ميزان پذيرش بومي در هـر  همانگونه كه . ، استان بومي و سهميه داوطلب)پذيرند هايي كه صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي دانشجو مي رشته در(ديپلم 

  .، كه الزم است داوطلبان در زمان انتخاب رشته به آن دقت نمايندمتفاوت استبر اساس جداول فوق ها يك از دوره
 :عالي  آموزش ها و مؤسسات در دانشگاه  تحصيل  ضوابط و شرايط كلي )8- 1
) 1دفترچـه شـماره   (نـام   دفترچه راهنماي ثبت 5شرايط اختصاصي مندرج در صفحه » و«هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند  27/3/1396مورخ ابالغيه طبق  -

) آمـوزش رايگـان  (تحصيل مجدد آن دسته از داوطلباني كه قبالً با استفاده از امكانـات دولتـي    برايلذا محدوديتي . ابطال شده است 1396آزمون سراسري سال 
  .داردناند، وجود  اي به پايان رسانده ود را در رشتهتحصيالت خ

خـود را    تحصـيل   محـل   عالي  آموزش  يا مؤسسه  دانشگاه  و ضوابط خاص  و نيز مقررات  عالي  آموزش ورود به  عمومي   مقررات كليه   است  دانشجو موظف و مكلف -
 .نمايد  رعايت

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

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

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

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

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

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

 .رفتار خواهد شد  با وي دانشجويان  
بـه شـماره   » هـاي ورودي مقـاطع بـاالتر    رسمي در آزمون نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غير آيين«هاي معادل كارداني حائز شرايط  آموختگان دوره دانش -

شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كـه مـدارك    15/4/92مصوب هشتصد و چهل و پنجمين جلسه مورخ  28/5/92مورخ  77633/2
ي براي ادامه تحصيل در مقطـع بـاالتر شـركت نماينـد و در صـورت      توانند با همان مدرك معادل در آزمون سراسر ييد وزارت متبوع باشد، ميأمعادل آنان مورد ت

شوراي عالي انقالب فرهنگي  26/8/1394مورخ  771در ضمن دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان مشمول مصوبه . شدن ادامه تحصيل دهند پذيرفته
 .دامه تحصيل در مقاطع باالتر استفاده نمايندتوانند از تسهيالت مربوط براي ا نامه مذكور، نيز مي با داشتن شرايط آيين

بـه    بازگشت و ادامه تحصـيل   حق ،شوند يا نشوند  سال جاري پذيرفته  در آزمون سراسري كه  از اين  اعم  عالي   آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  انصرافي دانشجويان  -
 .خود را ندارند قبلي  رشته  
اين دفترچـه  فصل سوم   2شماره   وستپيها و مؤسسات آموزش عالي در  شرايط اختصاصي دانشگاه  ، در جدول عالي  آموزش  از مؤسسات  برخي  شرايط اختصاصي -

  .است راهنما درج شده 
 :عالي  آموزش  و مؤسسات ها مختلف دانشگاه  تحصيلي  هاي  در رشته دانشجو  پذيرش و ضوابط   شرايط) 1-9
  :شرايط و ضوابط كلي )1-1-9
در دوره يـا    رشـته   انتخـاب   به مندرجات كارنامـه اوليـه مجـاز بـه      با توجه مربوط شركت كرده،   هاي آزمايشي ا گروهي  گروه  در آزمون كه  يشرط  به  داوطلبان  كليه - 

 هـاي  تواننـد رشـته   شور باشند، ميبوده و حائز شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي اعالم شده از سوي سازمان سنجش آموزش كذيربط ها و مؤسسات  دانشگاه
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استخراج و بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنمـا و از طريـق اينترنـت و بـه صـورت صـحيح در فـرم         مربوطههاي مختلف را از گروه آزمايشي   دوره  تحصيلي 
  .نمايند  انتخاب رشته وارد

هـاي   هاي آزمايشي و در زيرگـروه  در هر يك از گروه(هاي تحصيلي  هر يك از رشتههاي تحصيلي و همچنين مواد امتحاني و ضرايب دروس  نحوه انتخاب رشته -
  .ها يكسان است در همة دوره) مربوطه

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

مقطع 
 تحصيلي

 اي ي حرفهادكتر كارشناسي ارشد پيوستهكارشناسيكارداني

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

 5/9 7 7 5 5 4 3 2 )سال( مدت
  .ندارندمحدوديتي انتخاب،  150ها تا سقف  هاي تحصيلي هر يك از دوره از نظر تعداد انتخاب كدرشته ،داوطلبان واجد شرايط، در صورت مجاز بودن -
بايست ضمن داشتن شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه  براي شركت در آزمون مي، )و ماقبل آن 1394آزمون سراسري سال ( سنوات قبلدانشجويان دوره روزانه  -

در غيـر اينصـورت حتـي در صـورت قبـولي در ايـن       . دادند اي كه در آن مشغول تحصيل هستند انصراف مي از رشته 1/12/95، حداكثر تا تاريخ نام ثبتراهنماي 
 . آزمون قبولي آنها باطل خواهد شد

عالي و همچنين دانشگاه پيام نـور و مؤسسـات     ها و مؤسسات آموزش دانشگاه  پرديس خودگرانحضوري، مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي  دانشجويان دوره -
 .نام و شركت نماينـد  در آزمون سراسري ثبت ،توانند بدون انصراف از تحصيل كنند، مي آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي

  .رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نمايند نام در رشته قبولي جديد، الزم است از  بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت
عالي و همچنـين دانشـگاه     ها و مؤسسات آموزش دانشگاهو ظرفيت مازاد پرديس خودگردان  ،حضوري، مجازي ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي  در دوره  شدن پذيرفته -

  .شود نمي  محسوب  سراسري  مجاز در آزمون  قبولي  از حداكثر دو نوبت  قبولي  بتنو  يك  عنوان  بهپيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي 
نامه ميهمـاني و انتقـال    ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس آيين انتقال و تغيير رشته دانشجويان پذيرفته شده در هر يك از مؤسسات آموزشي به ساير دانشگاه -

شدگان در صورت درخواست تغيير رشته پذيرفتهضمناً . لذا داوطلبان الزم است در زمان انتخاب رشته و دانشگاه دقت الزم را داشته باشند .پذيرد دانشجو انجام مي
 .اينداقدام نممربوط نامه آموزشي  بايست از طريق مؤسسه آموزشي يا دانشگاه محل قبولي خود و بر اساس آئينيا انتقال و يا هر دو به صورت توأم، مي

  :هاي تحصيلي دوره روزانه رشته )2-1-9
هـا را  تواننـد اينگونـه رشـته   اند، ميها و مؤسسات آموزش عالي شدههاي دوره روزانه دانشگاهمنحصراً داوطلباني كه بر اساس كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته -

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

انـد، منحصـراً بـراي شـركت در گـزينش        پذيرفتـه شـده   )متمركـز  هاي متمركز و يا نيمه اعم از رشته( 1395دانشجوياني كه در دوره روزانه آزمون سراسري سال  -
آزمـون سراسـري   ) و ظرفيـت مـازاد   مجازي ،، نيمه حضوري، پيام نور، غيرانتفاعي، پرديس خودگردان)شبانه(نوبت دوم (هاي غير روزانه   هاي تحصيلي دوره رشته
  .نمودند نسبت به انصراف از تحصيل قطعي اقدام مي 1/12/95بايست تا تاريخ  ، مي1396سال 

به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبـولي در آزمـون سراسـري    ، )متمركز اعم از متمركز و يا نيمه( روزانه دورههاي تحصيلي  يك از رشته هرشدن در پذيرفته -
 .گرددتلقي مي

هاي تحصـيلي  به بعد، يك بار در رشته 1376به بعد و داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد از سال  1368ل داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان از سا -
يا نكرده باشند، مجاز به استفاده  نام كردهانصراف داده يا در رشته قبولي ثبتقبولي شوند، اعم از اينكه از رشته دوره روزانه در آزمون سراسري پذيرفته شده يا مي

  .نخواهند بود مربوطهاي دد از سهميهمج
  .مراجعه نماييدذيربط ها به سايت اينترنتي دانشگاه  ها و امكانات رفاهي دانشگاه براي اطالع از وضعيت خوابگاه: مهم *
   :هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران هاي تحصيلي پرديس رشته )3-1-9
هـاي مختلـف    هاي اسـالمي و نيـاز دوره   وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني و ارزش -

داوطلبان در صـورت  . پذيرد تحصيلي در كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو مي
) هـاي بعـدي آزمـون    فصل سـوم ايـن دفترچـه راهنمـا و اطالعيـه      2مندرج در پيوست شماره (هاي عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط  احراز صالحيت

  . توانند پس از انتخاب رشته و موفقيت در مراحل مزبور و در صورت قبولي، ادامه تحصيل نمايند مي
فصـل سـوم    2ها كه در پيوست شـماره   اينگونه رشتهدر صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي  شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش،همچنين  -

هـاي ويـژه    مقطع تحصيلي تمامي رشـته . ها اقدام نمايند ها نسبت به انتخاب اين كدرشته محل  اين دفترچه راهنما درج گرديده و با توجه به جدول كدرشته محل
هاي دانشگاهي  ها در پرديس محل تحصيل اين رشته. پذيرد صورت مي) بدون آزمون(شاغلين، كارداني و پذيرش دانشجو در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي 

  .ها درج شده است دانشگاه فرهنگيان خواهد بود كه در مقابل هر يك از كدرشته محل
  :)شبانه( دوم  نوبت  ورهد  تحصيلي  مختلف  هاي رشته )4-1-9

  
  
  
  
  
  
  

) شـبانه (نوبت دوم   ايجاد دوره  طرح  نامه آيين در  كه  مگر در مواردي. خواهند بود  روزانه  دوره  دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان -
  . است  روزانه  دوره  آموزشي  هاي برنامه  عيناً همان) شبانه(نوبت دوم   دوره  آموزشي  هاي ضمناً برنامه. باشدشده   مستثني

 .باشد مي  ممنوع  روزانه  دوره  به) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان  انتقال -
  .شود ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين و اعالم مي با نظر دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   ي دوره ها كالس  تشكيل  ساعات -
 .بود ذيربط خواهد  عالي  آموزش  مؤسسه  آموزشي در اختيار شوراي   ساير ضوابط و مقررات  به  با توجه  تحصيلي  هر نيمسال  براي  درسي  واحدهاي  سقف  تعيين -
  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه »)شبانه(نوبت دوم «هاي  از دانشجويان دوره -
هـاي مربـوط تعيـين و از     هيأت امناي دانشـگاه  مصوبات، بر اساس )شبانه(هاي نوبت دوم  ورهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه د -

نسبت بـه پـذيرش دانشـجو اقـدام     » )شبانه( نوبت دوم«هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره دانشگاهآن دسته از لذا . پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد
  . برسانندبه اطالع داوطلبان  ونمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج  مي

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  .كارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم بايد مرخصي بدون حقوق دريافت نمايند -

اقـدام بـه پـذيرش دانشـجو      1396كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه
معذور  جـدبطور ) شبانه(نمايند، از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  مي
 .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي



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

  فصل اول  8صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  : حضوري نيمه  هاي دوره  تحصيلي  مختلف هاي  رشته )9- 5-1
مين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان را نخواهند أحضوري به هيچ وجه امكان ت هاي نيمه دوره مجري  عالي  آموزش   ها و مؤسسات دانشگاه -

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

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

  .شود اعطاء مي» حضوري بوده است آموزش اين دوره به طريق نيمه« عبارتو فنĤوري با ذكر 
  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه »حضوري نيمه«هاي  از دانشجويان دوره -
هـاي مربـوط تعيـين و از     هيـأت امنـاي دانشـگاه    مصـوبات ، بر اسـاس  حضوري هاي نيمه ورهتحقيقات و فناوري ميزان شهريه دبر اساس مصوبات وزارت علوم،  -

نسـبت بـه پـذيرش دانشـجو اقـدام      » حضـوري  نيمـه «هـاي   ها و مؤسسات آموزش عالي، كـه در دوره  دانشگاهلذا آن دسته از . شدگان دريافت خواهد شد پذيرفته
  .ندو به اطالع داوطلبان برسانجداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند، موظفند  مي

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  :نور پيام  هاي مختلف مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه رشته) 1-9- 6

  :دانشگاه پيام نورشرايط تحصيل در * 
نيز به اطالع داوطلبـان   زيرشرايط و ضوابط ) شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور(شماره يك آزمون سراسري  دفترچه 39ه در صفحعالوه بر شرايط و ضوابط مندرج 

  .رسد ذيربط مي
  .سال خواهد بود 10سال و براي سايرين  6كنند  حداكثر طول مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناسي براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي -
  .باشد هاي تحصيلي براي مقطع كارشناسي مي پذيرش دانشجو در كليه رشته -
  .باشد ختياري بوده و امكان اشتغال دانشجو همزمان با تحصيل ميسر ميهاي دروس نظري دانشگاه پيام نور ا حضور دانشجو در كالس -
  .شود گر نوري، تصحيح و ارزشيابي مي هاي قرائت نظام ارزشيابي و امتحانات دانشگاه متمركز بوده و اوراق امتحاني، عمدتاً توسط دستگاه -
  .شود بولي در آزمون سراسري محسوب نميپذيرفته شدن در اين دانشگاه به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت ق -
  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،»دانشگاه پيام نور«از دانشجويان  -
هيأت امناي دانشگاه مربـوط تعيـين و از پذيرفتـه شـدگان      مصوبات، بر اساس دانشگاه پيام نوربر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه  -

  .دانشگاه پيام نور مراجعه نمايندپايگاه اينترنتي هاي اين دانشگاه به  لذا داوطلبان براي كسب اطالع از ميزان شهريه. دريافت خواهد شد
  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -

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

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

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

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

گيـري از   است و دانشـگاه بـا بهـره   ...) نيمه حضوري، الكترونيكي و (آموزش در دانشگاه پيام نور مبتني بر نظام آموزش از راه دور  :آموزش در دانشگاه پيام نور شيوه
توانسته  DVDيستم تلويزيون و پاورپوينت و يا س ،هاي دروس نظري به تجهيزات نوين ويدئو پروژكتور و نمايشگر اساليد هاي آموزشي و تجهيز كالس فناوري

البتـه طبـق   . ريزي و ارائـه نمايـد   ها برنامه هاي درس سنتي ساير دانشگاه هاي آموزشي خود را در قالب ساعات محدودتري نسبت به ساعات كالس است كالس
  . باشد الزامي مي هاي عملي هاي درس اختياري بوده و فقط شركت در كالس حضور دانشجويان در كالس ،ضوابط آموزشي دانشگاه

  :انتخاب محل تحصيل
بصـورت   ،هـاي دانشـگاه پيـام نـور      گزينش دانشجو در كليه كدرشته محل 21/12/95شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  ين جلسهبا توجه به مصوبه هشتم -

خود به تحصيل در هر يـك از واحـدها و مراكـز آموزشـي ايـن      مندي  هعالقامكان ادامه تحصيل و داوطلبان بايد با توجه لذا . پذيرد صورت مي »اي بومي ناحيه«
  .درج نمايند انتخاب رشته اينترنتيدر فرم آنها را به ترتيب اولويت اقدام و  ي ذيربط، نسبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهاي دانشگاهدانشگاه

باشـند و در صـورت تمايـل     ز به انتخاب رشته از مركز يا واحد محل اشتغال خود نمـي مجا ،كارمندان مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي -
عالوه بر اين در صورت دانشجو شدن، تقاضاي انتقال و يا مهمان شدن به مركز يا واحد محل اشتغال آنها قابل . توانند ساير مراكز و واحدها را انتخاب نمايند مي

  .باشد بررسي نمي
كـالس   و حضـوري بـراي مـرور درس و رفـع اشـكال گروهـي       بيشتر دروس نظري به صورت كالس نيمه ،دانشگاه پيام نورآموزشي در اغلب مراكز و واحدهاي  -

بوده و فراگيري دروس بعضاً » دانشجو محور«نور  نظام آموزشي دانشگاه پيام اما. شود حضوري براي دروس عملي در تعدادي از روزهاي مختلف هفته برگزار مي
هاي درس حضوري وجـود نداشـته    اشكال گروهي يا كالس هاي رفع  در شرايطي كه امكان تشكيل جلسه. باشد به صورت الكترونيكي و رفع اشكال گروهي مي

. نمايـد  صاب الزم تشكيل كالس نرسد، دانشگاه واحدهاي درسي را به صورت الكترونيكي ارائه ميشدگان در يك رشته تحصيلي به حد ن باشد و يا تعداد پذيرفته
تواند در صورت ضرورت، محل تحصيل دانشجويان مربوط را در يكي از مراكز يا واحـدهاي همجـوار يـا مركـز اسـتاني كـه داراي رشـته         همچنين دانشگاه مي

 .تحصيلي مورد نظر باشد، تعيين نمايد
ها در مراكز ديگر دانشـگاه بنـا بـه تشـخيص      اي، استاني يا ساير آزمايشگاه در آزمايشگاه منطقه) آزمايشگاهي، كارگاهي و ساير(هاي عملي  اي برخي از درساجر -

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

  .اعطاء خواهد شد  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  مربوط برابر ضوابط وزارت  مدرك  التحصيالن فارغ 
  . ندارند  دانشجويان  و غذاي  ، خوابگاه مسكن  تأمين  به  نسبت  تعهدي  غيرانتفاعي ـغيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات -
ودجـه  و ببرنامـه   سازمان  از طرف  مؤسسه  به  بودجه  تخصيص  در صورت و فنĤوري   ، تحقيقات علوم  وزارت نامه  با آيين مطابق   تحصيلي  توانند از وام مي  دانشجويان -

  .نمايند  كشور استفاده 



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

  فصل اول  9صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

ات هيـأت امنـاي   مصـوب ، بر اساس ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي  انشگاهاساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دبر  -
كـه در آزمـون    نتفـاعي غيردولتي ـ غيرا ها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهكليه لذا . مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شدو مؤسسات  ها دانشگاه

  .، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايندنمايند سراسري نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي
  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  : )الكترونيكي(مجازي هاي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )9- 8-1
هـاي   اي، نشـريه  هـاي چندرسـانه   هـاي الكترونيكـي مثـل كـامپيوتر، اينترنـت، ديسـك       گيري از سيستم طور كلي بهره ا آموزش الكترونيكي به يآموزش مجازي  -

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

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

اين حالت بيشتر در مواقعي كه كالس حالت تكنيكي داشته، مثال واحدهاي آزمايشگاهي و . مان وارد سيستم اينترنت شوندزكنند كه استادان و دانشجويان هم مي
 .شود و نتيجه فوري ضرورت دارند، انجام مي خوردها و گرفتن بازيا در صورتي كه تجربه كردن فرآيند

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

  . گردد باشد كه به صورت كتبي برگزار مي امتحانات يك نيمسال شامل ميان ترم و پايان ترم مي. براي اين آموزش محدوديت مكاني و يا زماني وجود ندارد  -
 .باشد يدانشجويان مساير هاي آموزشي مانند  شود و دانشجو تابع تمامي قوانين و آيين نامه ضور و غياب اينترنتي انجام ميدر كالس آموزش مجازي ح  -
ها  مدارك اين دانشگاه. كنند باشد از دانشگاه دريافت مي ييد وزارت علوم و مراكز استخدامي ميأالتحصيلي مدرك رسمي خود را كه مورد ت دانشجويان بعد از فارغ  -

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

  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،دولتي و غيردولتيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهدر  »مجازي«هاي  هاز دانشجويان دور -
هـاي مربـوط تعيـين و از پذيرفتـه      هيأت امنـاي دانشـگاه   مصوبات، بر اساس هاي مجازي ورهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه د -

نسبت به پـذيرش دانشـجو اقـدام    » مجازي«هاي  دورهدر ، كه دولتي و غيردولتي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهلذا آن دسته از . شدگان دريافت خواهد شد
  .ندو به اطالع داوطلبان برساندرج  نمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود مي

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  :پرديس خودگردانهاي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )1-9- 9

 هـا و مؤسسـات آمـوزش    برخي از دانشگاهو فراهم نمودن شرايط الزم براي تحصيل در داخل كشور به جاي خارج از كشور، عالي كشور   به منظور گسترش آموزش
  .ها به روش متمركز صورت خواهد گرفت پذيرش دانشجو در اين دوره .نمايند مبادرت به پذيرش دانشجو ميمربوط عالي داخل با توجه به ضوابط  

  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه »پرديس خودگردان«هاي  از دانشجويان دوره -
هـاي مربـوط تعيـين و از     هيأت امناي دانشگاه مصوبات، بر اساس هاي پرديس خودگردان ورهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه د -

نسبت به پـذيرش دانشـجو اقـدام    » پرديس خودگردان«هاي  دورهدر ها و مؤسسات آموزش عالي، كه  دانشگاهلذا آن دسته از  .پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد
  .ندو به اطالع داوطلبان برساننمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج  مي

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  :ظرفيت مازادهاي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )10-1-9
هاي علوم پزشكي كـه فاقـد پـرديس     ها و دانشكده آن دسته از دانشگاه 1393-94براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از سال تحصيلي ) 1

هاي علوم پزشكي، دانشجوي مازاد ظرفيت پـذيرش   شوراي گسترش دانشگاه 30/2/1393مورخ  235طبق ضوابط مصوب جلسه  باشند، مجاز هستند خودگردان مي
پذيرش دانشجوي مازاد مشروط به پرداخت هزينه تحصيل و خدمات رفاهي توسط پذيرفته شدگان بر اساس تعرفه تعيين شده توسـط معاونـت آموزشـي    ) 2. نمايند

محل تشكيل كالس پذيرفته شدگان مـازاد ظرفيـت در اختيـار    ) 3. باشد هاي علوم پزشكي مربوطه مي ها و دانشكده ب هيأت امناي دانشگاهوزارت بهداشت و تصوي
و مقصد و بـا  باشد، مشروط به موافقت مبدأ  هايي كه داراي ظرفيت مازاد مي نقل و انتقال و مهماني پذيرفته شدگان مازاد ظرفيت ميان دانشگاه) 4. باشد دانشگاه مي

هـاي   ساير شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجوي مازاد همانند پـذيرش دانشـجو در پـرديس   ) 5. نامه انتقال بالمانع است رعايت ساير ضوابط آيين
  .اجعه نمايندهاي مذكور مر هاي اينترنتي دانشگاه توانند براي كسب اطالعات بيشتر به پايگاه داوطلبان مي) 6. باشد خودگردان مي

   ):اوليه(كارنامه نتايج علمي  )2
 :تواننـد بـا مراجعـه بـه سـايت اينترنتـي سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور بـه آدرس            ، مـي 1396سراسـري سـال   حاضـر در جلسـه آزمـون    هر يك از داوطلبـان  

www.sanjesh.org  را مالحظه نمايند روش زير كارنامه خود سهبه يكي از ) اوليه(نتايج علمي كارنامه و وارد شدن به بخش مشاهده:  
 سال تولد و شماره داوطلبي، شماره شناسنامه :شامل ،مشخصات فرديبا وارد كردن اطالعات آزموني و ) الف.  
 شماره شناسنامه و كدرهگيريشماره پرونده،  :شاملو مشخصات فردي  نام اعتباري ثبت سريالمشخصات با وارد كردن ) ب.   
 و شماره شناسنامه نام سريال ثبتشماره پرونده،  :شامل ،فرديمشخصات نامي و  با وارد كردن مشخصات ثبت) ج.   

     :توضيحات كلي )2- 1
 :كارنامه نتايج علمي از دو بخش عمده تشكيل شده است

 هاي زير است اي و تحصيلي داوطلب كه حاوي قسمت مشخصات شناسنامه: 
عنوان مدرك عنوان ديپلم، معدل كتبي ديپلم، نام خانوادگي و نام، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، دين، زبان خارجي، سهميه، وضعيت معلوليت، شماره پرونده، 

كد منطقه اخذ ديپلم، محل هي، دانشگا آموزي پيش كد دانش، ديپلم آموزي كد دانشدانشگاهي،  سال اخذ مدرك پيشكد ديپلم، سال اخذ ديپلم، دانشگاهي،  پيش
نحوه تعيين سهميه و استان بومي ( تولد، استان بومي، ناحيه بومي و قطب بومي اخذ مدرك پيش دانشگاهي، محل اخذ ديپلم، محل اخذ سال ما قبل ديپلم، محل

 ). است ن دفترچه درج شدهيا 6و  3 ترتيب در صفحاتداوطلب به 
 است، شامل هاي آزمايشي كه شركت كرده مشخصات آزموني داوطلب در هر يك از گروه : 

در سـهميه    ها، رتبـه  نمره كل در هر يك از زيرگروهدرصد تĤثير سوابق تحصيلي، يك از دروس عمومي و اختصاصي،  در هر) به درصد(نمرات خام  شماره داوطلبي،
رتبه كـل در سـهميه،   ها،  نمره كل زيرگروه حداكثرهاي پرستاري ويژه بهياران،  ها، نمره كل براي رشته يك از زيرگروه كشوري در هر ها، رتبه يك از زيرگروه در هر

هـاي روزانـه و    در دوره(بودن  رشته    خصوص مجاز به انتخاب كشوري، وضعيت داوطلب در ، رتبه))شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  دوره(در سهميه  آخرين رتبه مجاز
 فرهنگيـان  ويـژه  هاي با نوع پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصـيلي،  و رشته غيرانتفاعي و نور ، پيامپرديس خودگردانحضوري و مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم 

ديـپلم و   تـأثير سـوابق تحصـيلي   ، مشمول بودن و يا مشمول نبودن اعمـال سـوابق تحصـيلي، ميـزان     )بهياران و) شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش(
نـور، غيرانتفـاعي،    در خصوص مراكز پيـام (هايي كه  مندي و وضعيت اطالعات داوطلب و عالقهدر هر زيرگروه  سوابق تحصيليمثبت دانشگاهي، وضعيت تأثير  پيش

  .، اعالم نموده است)بهيار و كارمندي
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= 

= 

  نمره كل آزمون
 در زيرگروه الف

  نمره كل سابقه تحصيلي
 ديپلم در زيرگروه الف

نمره كل سابقه تحصيلي پيش  =
 دانشگاهي در زيرگروه الف 

حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي نمره كل 
 در زيرگروه الف دانشگاهي پيش  ديپلم و

3(

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

براي محاسبه نمره خام در هر درس، به هر پاسخ صـحيح  
گيرد و به ازاي هر پاسخ غلط يك امتياز  امتياز تعلق مي 3

اعم از عمـومي و  (خام در هر درس  لذا نمره. شود كسر مي
  :آيد به دست مي روبروبه درصد از رابطه ) اختصاصي

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

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

  .شود برابر مي 3س تخصصي شود كه ضريب درو متذكر مي. باشد زير گروه مي
مجلس  26/2/1395مصوب  ها و مراكز آموزش عالي كشور با توجه به ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه :نمره كل سابقه تحصيلي -

ثير سوابق تحصيلي در آزمون أنحوه تميزان و  9/8/95مورخ  مين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجوهفتمحترم شوراي اسالمي و براساس مصوبه 
 :باشد به صورت زير مي 1396سراسري سال 

 :نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم) الف
هاي رياضي و فيزيك،  آن دسته از ديپلمه .نمره كل سابقه تحصيلي صرفاً براي داوطلباني محاسبه خواهد شد كه مشمول اعمال سابقه تحصيلي هستند

يا چند درس آنها به صورت نهايي،   و امتحانات يك اند به بعد اخذ نموده 1384ديپلم خود را از سال  و علوم و معارف اسالمي كه علوم تجربي، علوم انساني
به ميزان حداكثر  )سال سوم آموزش متوسطه(كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم  سراسري و

  .شود كل نهايي آنان لحاظ مي نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمرهدرصد به  25
  :دانشگاهي نمره كل سابقه تحصيلي پيش) ب

از  دانشگاهي خود را مدرك دوره پيش دانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر كه داوطلبان داراي مدرك پيش
و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال  اند به بعد اخذ كرده 1390-91سال تحصيلي 

به  )صرفاً نمرات دروسي كه به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است(سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي 
  .شود كل نهايي آنان لحاظ مي  تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  درصد به نسبت سوابق 5ميزان حداكثر 

  .شود ، هر دو مورد اعمال مي»الف و ب«براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي بندهاي : توجه
 ---------------------------------------------------------------------------------  

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

  

  
                                                         مؤثر ديپلممجموع ضرايب دروس عمومي +  3× ) مؤثر ديپلممجموع ضرايب دروس اختصاصي (                                                           )    ضريب مربوطه ×مؤثر ديپلم نمرات تراز دروس عمومي (مجموع +  3× ) ضريب مربوطه×  مؤثر ديپلمنمرات تراز دروس اختصاصي (مجموع               

  
                                                         دانشگاهي مؤثر پيشمجموع ضرايب دروس عمومي +  3× ) دانشگاهي مؤثر پيشمجموع ضرايب دروس اختصاصي (                                             )    مربوطه ضريب×دانشگاهي مؤثرپيش عمومي ترازدروس نمرات( مجموع + 3×)مربوطه ضريب×دانشگاهي مؤثرپيش اختصاصي ترازدروس نمرات( مجموع      

  
   نمره كل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف =) X-1( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف+ ( X )زيرگروه الفنمره كل سابقه تحصيلي ديپلم در (                        )4
  
  درزيرگروه الف دانشگاهي پيش وسابقه تحصيلي ازآزمون حاصل  كل نمره =) Y-1( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف+ ( Y )دانشگاهي در زيرگروه الف نمره كل سابقه تحصيلي پيش(     )5
  
    )Y( )دانشگاهي در زيرگروه الف نمره كل سابقه تحصيلي پيش+ ( X )نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف(    )   6

  + )X-Y-1( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف(                                                        
  
  

  .ارائه شده است 2و  1در نمره كل داوطلبان است كه در جداول دانشگاهي  ديپلم و پيشتاثير سوابق تحصيلي درصد به ترتيب، ميزان  Yو  X در روابط فوق مقدار
در نظر ) باشدكه مالك گزينش داوطلبان مي(به عنوان نمره كل نهايي در هر زيرگروه  6و  5، 4، 1تاثير مثبت سوابق تحصيلي، ماكزيمم مقدار روابط با توجه به 
   .شودگرفته مي

فقط آزمون، آزمون و (شود  محاسبه مي، چهار نمره كل براي هر زيرگروه 1396براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال  :تذكر* 
دانشگاهي، آزمون و نمرات كتبي سوابق تحصيلي ديپلم و نمرات كتبي  نمرات كتبي سوابق تحصيلي ديپلم، آزمون و نمرات كتبي سوابق تحصيلي پيش

شود كه اين موضوع به نفع داوطلب   حاظ ميگروه ل نهايي در هر زير  كل  و بيشترين نمره محاسبه شده به عنوان نمره) دانشگاهي سوابق تحصيلي پيش
به عبارت ديگر اعمال تاثير مثبت سوابق تحصيلي، متفاوت از تاثير قطعي سوابق تحصيلي است و بدان معناست كه اگر سوابق تحصيلي باعث . است

در ) اثر منفي داشته باشد(آزمون هر زيرگروه شود  كل  اگر باعث كاهش نمرهكل آزمون هر زيرگروه شود در آن زير گروه اعمال خواهد شد و  افزايش نمره
هاي مختلفي  بديهي است حالت. شود نهايي زيرگروه فوق در نظر گرفته مي  كل  و نمره كل آزمون آن زيرگروه به عنوان نمره .شود آن زيرگروه اعمال نمي

 :زير روي دهده شرح ممكن است براي يك داوطلب ب
  .ها تاثير مثبت نداشته باشد يك از زيرگروه دانشگاهي در هيچ سوابق تحصيلي ديپلم و پيش -1
 .ها فاقد تاثير مثبت باشد سوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروه -2
 .ها فاقد تاثير مثبت باشد زيرگروهدانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير  سوابق تحصيلي پيش -3
 .ها فاقد تاثير مثبت باشد دانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروه سوابق تحصيلي ديپلم و پيش -4

 ---------------------------------------------------------------------------------  
ديپلم داوطلب با گـروه آزمايشـي وي يكسـان باشـد،      نوعبطوري كه اگر (است  %25و حداكثر  مثبتبا تأثير د ميزان تأثير نمرات دروس ديپلم همانگونه كه ذكر ش

ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس مـؤثر موجـود    نوعاما اگر . خواهد بود% 25ميزان تأثير دروس مؤثر 
  ).شود جايگزين مي% 25محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به جاي 

=

1(

2(
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  ع ديپلمو نو در نمره كل داوطلبان به تفكيك گروه آزمايشيديپلم تأثير سوابق تحصيلي درصد ميزان  -1جدول شماره 
 گروه آزمايشي

 
  نوع ديپلم 

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

1  2  3  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  
  25 96/11 96/1196/11 45/7  7 95/7 93/8  7 36/11 64/10 02/14 07/13 66/9 51/19 21/20  16 92/17 18/18  25  25  25  رياضي فيزيك

  25 96/11 96/1196/11 45/7  7 95/7 93/8  7 36/11 64/10 02/14 07/13 66/9  25  25  25  25  25 57/18 68/17 11/17  علوم تجربي 
  25 96/11 96/1196/11 85/5  5/5 25/6 91/4  5/5  25  25  25  25  25 71/6 85/5  5/5  19/5 25/6 86/7  71/6 24/7  علوم انساني 
  25 96/11 96/1196/11 85/5  5/5 25/6 91/4  5/5  25  25  25  25  25 71/6 85/5  5/5  19/5 25/6 86/7  71/6 24/7  اسالمي ومعارف علوم 

ايب اين دروس از باشد، ضر مي 1395تا  1384هاي  براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها به غير از سال: توجه* 
  .درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد

داوطلـب بـا گـروه آزمايشـي وي       دانشـگاهي  درصد است؛ به طوري كه اگر رشته پـيش  5با تأثير مثبت و حداكثر   دانشگاهي همانگونه كه ذكر شد، ميزان تأثير نمرات دروس پيش
داوطلب با گروه   دانشگاهي درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته پيش 5به بعد اخذ شده باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر  1391  دانشگاهي از سال يكسان باشد و نمرات تمامي دروس پيش

بـراي   .شـود درصـد جـايگزين مـي    5جـاي   آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي براساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كـل بـه  
است، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصـيلي كسـر    1391ن مشمول كه نمرات دروس سوابق تحصيلي آنها به طور كامل موجود نيست يا سال اخذ آنها قبل از سال داوطلبا

  .دخواهد بو) 2(هاي آزمايشي مختلف براساس جدول شماره  و گروه  دانشگاهي درصد تأثير سوابق تحصيلي به تفكيك نوع پيش .خواهد شد
  دانشگاهي و نوع پيش در نمره كل داوطلبان به تفكيك گروه آزمايشيدانشگاهي  پيشسوابق تحصيلي درصد ميزان تأثير  -2جدول شماره 
 گروه آزمايشي

 
  نوع ديپلم 

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

1  2  3  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  
 89/3 89/3 89/3 89/3 63/2 63/2 63/2  2/3 27/2  2/3  2/3 39/3 39/3 76/1 93/3  12/4 93/3 24/3 06/3  5  5  5  رياضي فيزيك 
 89/3 89/3 89/3 89/3 63/2 63/2 63/2  2/3 27/2  19/2  19/2  19/2  19/2 13/1  5  5  5  5  5 95/2 86/2 86/2  علوم تجربي 
  5  5  5  5  5/2  5/2  5/2  5/2 14/2  5  5  5  5  5  14/2 88/1  14/2 67/1 67/1  88/1  5/1  5/1  علوم انساني 
 33/3 33/3 33/333/3 67/1 67/1 67/1 67/1 43/1  5  5  5  5  5 43/1 25/1 43/1  11/1  11/1  25/1  1  1  اسالمي ومعارف علوم 
 89/3 89/3 89/3 89/3  5  5  5  5  5  19/2  19/2  19/2  19/2 13/1 84/1 59/1 84/1  4/1  4/1  59/1  25/1  25/1  هنر 

باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق  مي 1391سال قبل از براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها : توجه* 
  .تحصيلي كسر خواهد شد

 :ها بهـــرت )3-2
 ،باشـند  كـل برابـر داشـته      داوطلبان چنانچه نمره. شود دهي مي كل داوطلبان در هر زيرگروه و هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه  نمره :در سهميه در هر زيرگروه  رتبه

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

  .شود تعداد داوطلبان گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي. خواهند داشت
  .شود پرستاري براي بهياران محاسبه مي نمره كل رشته ،4ب يبا اضافه كردن درس تخصصي بهياري با ضر :هاي پرستاري ويژه بهياران نمره كل براي رشته

داوطلبـان  . شـود  دهـي مـي   هاي هر داوطلب استخراج شده و اين نمره داوطلبان در هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه كل زيرگروه  نمرهماكزيمم  :سهميهرتبه كل در 
ب رشـته بايـد بـه رتبـه در     اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي انتخـا (باشند رتبه يكساني خواهند داشت  برابر داشته   چنانچه نمره

وجـه نبايـد     هـيچ   داوطلبان براي مقايسه خود با دوستان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به. در هر زيرگروه توجه شود» بدون سهميه«سهميه و رتبه كشوري 
  ).را مالك قرار دهند سهميهكل   رتبه

  .باشد داوطلب مي) )شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  دوره(رتبه آخرين نفر مجاز به انتخاب رشته در سهميه  :آخرين رتبه مجاز
. شـود  دهـي مـي   گرفتن سهميه داوطلبان اين نمره به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه نظر هاي هر داوطلب استخراج شده و بدون در كل زيرگروه  نمرهماكزيمم  :كشوري رتبه كل 

اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي انتخاب رشته بايد به رتبـه در سـهميه و رتبـه    ( برابر رتبه يكساني خواهند داشت  داوطلبان با نمره
را كشـوري  كل  وجه نبايد رتبه  هيچ  داوطلبان براي مقايسه خود با دوستان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به. در هر زيرگروه توجه شود» بدون سهميه«كشوري 

  ).مالك قرار دهند
 : اير توضيحاتس) 2- 4
و مؤسسـات   نـور  پيامدانشگاه سسات آموزش عالي ؤمندي خود را جهت تحصيل در مراكز و م چنانچه داوطلب عالقه: هايي كه اعالم نموده است مندي وضعيت داوطلب و عالقه -

  .شود غيرانتفاعي اعالم كرده و يا بهيار و كارمند باشد، وضعيت او در اين قسمت درج مي آموزش عالي
پـرديس  حضـوري و مجـازي و    ، نيمـه )شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب رشته در دوره: بودن  رشته  خصوص مجاز به انتخاب وضعيت داوطلب در -

و  بهيـاران  ،)شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آمـوزش و پـرورش  ( فرهنگيانويژه ، تحصيليصرفاً بر اساس سوابق با نوع پذيرش  هاي ، رشتهغيرانتفاعي و نور ، پيامگرداندخو
  .شود باشد، در اين قسمت مجاز به انتخاب رشته بودن او درج مي

  .گيرد صورت جداگانه در اختيار آنان قرار مي  اند، به شود كه اطالعات فوق براي داوطلباني كه در چند گروه آزمايشي شركت كرده خاطر نشان مي: نكته
  :گزينش دانشجو )3

  :باشد مي )تحصيلي سوابق مثبت اعمالو آزمون نمراتبا(براساس آزمون سراسري آنها پذيرش كه ي يها محل  در كدرشته هاي گزينش دانشجو روش )3- 1
 :متمركز روش -

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

هاي  گزينش اغلب رشته. شود ، در صورت وجود ظرفيت معرفي مي)مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارنددر ( كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري دارد
  :گردد شدگان نهايي به اين روش، اقدامات زير انجام مي به منظور اعالم اسامي پذيرفته .گيرد مي صورتها و مؤسسات آموزش عالي به روش متمركز  دانشگاه

  .همراه ساير اطالعات آنان  هاي متمركز داوطلبان و ذخيره كردن آنها به رشتهبررسي كد -
  .گيرد اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام مي و مقايسه) لحاظ از هر( تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي -
  .شدگان نهايي پذيرفتهاعالم اسامي  -

هايي هستند كه در پذيرش آنها شرايط خاصي از  رشته داراي شرايط خاصهاي  رشته .شود انجام ميصورت شرايط خاص ه ها ب پذيرش در بعضي از رشته ،در روش متمركز: تبصره
مطـابق ظرفيـت هـر    با اعمال نتايج مراحـل فـوق،   ها  شدگان نهايي اين رشته شود و اسامي پذيرفته ، اعمال مي... قبيل مصاحبه، معاينه، آزمون عملي يا علمي جداگانه و 

  . شود هاي متمركز اعالم مي ها به همراه ساير رشته شدگان اين رشته نتايج پذيرفته. شود مشخص ميكدرشته 



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

  فصل اول  12صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  :متمركز نيمه  روش -
نظيـر    ديگـري   اقـدامات   نيـاز بـه    كه  هايي رشته  براي. شود قطعي و در يك مرحله اعالم نميشدگان نهايي به صورت  كه اسامي پذيرفته  متمركز، روشي است روش گزينش نيمه -

ها را انتخـاب كـرده و در    كه كد اينگونه رشته  دسته از داوطلباني  هاي متمركز و از بين آن جداگانه دارد، بعد از اعالم نتايج نهايي رشته  و يا علمي  عملي  مصاحبه، معاينه، آزمون
برابـر ظرفيـت بـراي انجـام      شدگان چند اسامي معرفي. گيرد صورت چند برابر ظرفيت گزينش صورت مي  به اند،  اولويت انتخابي قبل از اين كدها در رشته متمركز پذيرفته نشده

عالوه بر نمرات آزمون، نتايج مراحـل فـوق مربـوط بـه هـر       متمركز هاي نيمه در گزينش نهايي هر يك از رشته. شود مراحل مصاحبه، معاينه، آزمون علمي و يا عملي اعالم مي
 . گردد شدگان نهايي اعالم مي شود و اسامي پذيرفته رشته نيز مالك قرار داده مي

 بـا توجـه    هر رشته  تا چند برابر ظرفيت متمركز نيمه  هاي از كدرشته هر يك  شدگان  معرفي  اسامي  فهرستمتمركز،   هاي رشته  نهايي  شدگان پذيرفته  اسامي  از انتشار فهرست  پس -
 .خواهد شد  و اعالم  اند استخراج نموده  مذكور را انتخاب  هاي يا كدرشته  كدرشته  كه  داوطلباني  از بين  كل  نمره  به 

  منظـور اسـتخراج   متمركز به  نيمه  هاي شرايط رشته  واجدين  شوند، در رديف  پذيرفتهمتمركز  نيمه  هاي از كدرشته  ، قبل متمركز انتخابي  در كدرشته  كه  از داوطلباني  دسته  آن:  تبصره
  . گيرند متمركز قرار نمي نيمه هاي  يا رشته  رشته  شدگان  معرفي  فهرست

 داوطلبـان   عمـومي   هـاي  صـالحيت   بررسـي   نتيجه و  و يا علمي  عملي  ، آزمون ، معاينه مصاحبه  نتايج  به  مربوط و با توجه  اكتسابي  كل  نمره  بر اساس  در هر رشته  نهايي  گزينش -
 .خواهد شد  و اعالم  استخراج  نهايي  شدگان قبول  اسامي  و فهرست  ذيربط، انجام  توسط ارگان 
  نوبت  يك  عنوان  هاي روزانه، به متمركز دوره نيمه  تحصيلي  هاي از رشته  در هر يك  نهايي  و گزينش  عملي  و يا آزمون  و معاينه  در مصاحبه  از موفقيت  پس  داوطلب  شدن پذيرفته -

 .گردد مي  محسوب وي   براي قبولي   از حداكثر دو نوبت
 .نمايند و تحصيل  نام  متمركز ثبت  قبولي مقرر در رشته   در تاريخ  است الزم   دسته از داوطلبان  اين  :1 تبصره
شـوند و   مـذكور پذيرفتـه     هـاي   رشـته  يـا   رشـته    گـزينش    مختلف  در مراحل و   كنند اقدام    شده معرفي   متمركز نيمه هاي  رشته يا  رشته  گزينش  مراحل   براي  كه   در صورتي :2 تبصره

رفتـار   انتقـالي    هماننـد دانشـجويان    و با آنان لغو گرديدهمتمركز  رشته در  آنان   قبلي  گردد، قبولي  اعالم  متمركز  نيمه رشته   نهايي   شدگان  پذيرفته  جزو  آنان  اسامي  فهرست
  .خواهد شد

گيرند، توصـيه   قرار مي) هاي بومي مانند رشته(هاي داراي تعهد  هاي متمركز شرايط خاص و يا رشته شدگان نهايي رشته به آن دسته از داوطلباني كه در رديف پذيرفته :نكته مهم
هاي متمركـز   بديهي است چنانچه پذيرفته شدگان رشته. متمركز خودداري نمايند هاي نيمه ت در مراحل مصاحبه، آزمون علمي و يا عملي رشتهشود از ادامه شرك مي

 . متمركز قرار گيرند، مطابق مفاد سند تعهد محضري اخذ شده با آنان رفتار خواهد شد هاي نيمه شدگان نهايي رشته داراي تعهد، در رديف پذيرفته
متمركـز از   هاي تحصيلي نيمه اين پذيرش دانشجو و آغاز تحصيل براي رشته شود، بنابر ماه اعالم مي ماه و يا اوايل بهمن   متمركز حدوداً در اواخر دي هاي نيمه نتايج نهايي رشته -

  . خواهد بود) ماه بهمن(نيمسال دوم 
 پذيرنـد، در  متمركـز دانشـجو مـي    نيمـه   روش  بـه   جـاري   سال آنها در آزمون   به  وابسته  عالي  آموزش  مؤسسات  كه  هايي ها و ارگان ها، سازمان از وزارتخانه  يك هر  رسمي  پرسنل -

  محـل   و يا ارگان يا سازمان  وزارتخانهكد   و شماره  و نام   ذيربط داشته  و ارگان  ، سازمان در وزارتخانه  رسمي  خدمت  سابقه  تمام  سال سه   حداقل 12/1395/ 29تا تاريخ   صورتيكه
  .ه عنوان معرفي شده چند برابر ظرفيت براي مصاحبه در رشته مربوط، قرار خواهند گرفتباشند، ب  نموده   مشخص  سراسري آزمون   نام ثبت  خود را هنگام   خدمت

گردد، ليكن داوطلباني كه مراحل مختلف مصاحبه، معاينه و آزمون عملي را با موفقيت طي نمايند و  نميمتمركز به عنوان قبولي نهايي محسوب  هاي نيمه معرفي چند برابر رشته -
  .باشند متمركز مي شدگان نهايي به عنوان قبولي توسط اين سازمان اعالم نتايج شوند پذيرفته شده رشته نيمه در رديف پذيرفته

  :باشد مي سوابق تحصيلييرش آنها صرفاً بر اساس كه پذي يها محل  در كدرشته گزينش دانشجو  روش )2-3
ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي  دانشگاه هاي تحصيلي تعدادي از رشتهها، پذيرش براي  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه در راستاي اجراي

روزانه، نوبت دوم : هاي مختلف اعم از در دوره ها و مؤسسات آموزش عالي برخي از دانشگاههاي  پذيرش در تعدادي از كدرشته محل 1396آزمون سراسري سال در . شود انجام مي
پـذيرش در  . پذيرد ورت ميص) معدل كتبي ديپلم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي با توجه به تعداد متقاضيان آنها،  ...و  مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ،نور دانشگاه پيام، )شبانه(

داوطلبان واجد شـرايط  ديپلم  معدل كتبيفقط در اين روش   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي كدرشتهاز  تعدادي
از نظر سهميه، بـوم و  ( در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي. گردد يكجا اعالم ميشدگان در يك مرحله و به طور  ذيرفتهپ  گيرد و اسامي مالك و مبناي پذيرش قرار مي

، در صـورت وجـود ظرفيـت    )در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارنـد ( ، به اولين كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري داردمعدل كتبي ديپلمبر اساس  و...) 
  :گردد شدگان، اقدامات زير انجام مي ه منظور اعالم اسامي پذيرفتهب. شود معرفي مي

  .همراه ساير اطالعات آنان  داوطلبان و ذخيره كردن آنها به انتخابيهاي  بررسي كدرشته -
  .گيرد ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام مي اي كه بين هر داوطلب با و مقايسه) لحاظ از هر( تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي -
  .شدگان اعالم اسامي پذيرفته -

پذيرد و نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه بـه نـوع ديـپلم آنـان      صورت مي) معدل كتبي ديپلم(از آنجا كه پذيرش داوطلبان بر اساس سوابق تحصيلي : تبصره
وت اشود متفاوت باشد، درصد اعمـال معـدل كتبـي متفـ     متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آن مي....) و رياضي، تجربي ، انساني (

  .دارد معطوف مي زيررا به جدول خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان 
  به نوع ديپلم و گروه آزمايشيبا توجه ) معدل كتبي ديپلم(جدول ضريب تأثير اعمال سوابق تحصيلي 

  نوع ديپلم
  گروه آزمايشي  

  رياضي فيزيك
  )10كد (

  علوم تجربي
  )11كد (

  ادبيات و علوم انساني
  )12كد (

  علوم و معارف اسالمي
  )18كد (

  ساير عناوين ديپلم
  )20و  17، 16، 15، 13كدهاي (

  4/31  4/31  4/31  4/74  100  علوم رياضي و فني
  4/31  4/31  4/31  100  9/80  علوم تجربي
  2/41  100  100  2/41  2/41  علوم انساني

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

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

باشد، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است با مراجعه بـه سـايت سـازمان سـنجش      پذير مي امكانبا توجه به اينكه انتخاب رشته داوطلبان منحصراً از طريق اينترنت ) الف
هـاي انتخـابي    هاي انتخابي بر اساس تقدم عالقه اقدام و سپس يك نسخه از كدرشـته  نسبت به وارد نمودن كدرشته www.sanjesh.org :آموزش كشور به نشاني

  . هاي انتخابي پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند خود را پرينت و بعد از كنترل مجدد كدرشته
پـرديس  حضوري و مجـازي و   ، نيمه)شبانه(نوبت دوم روزانه و «: هاي دوره ذيل هر يك از در »مجاز«لمه ، با درج كشما با توجه به كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته بودن) ب

هاي با نوع پذيرش صرفاً بـر اسـاس سـوابق     و رشته غيرانتفاعي سساتؤپيام نور، مدانشگاه  ،)شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش( خودگردان، ويژه فرهنگيان
از شـما  هـا و وضـعيت    تمام اطالعات مربوط به نمرات خام، رتبهايد، در كارنامه اوليه شما  ضمناًً در صورتيكه در چند گروه آزمايشي شركت كرده .مشخص شده است تحصيلي

بايست در انتخـاب رشـته بـه وضـعيت مجـاز بـه        لذا مي .است  شدهتعيين د، يا هايي كه شركت كرده نظر مجاز به انتخاب رشته بودن، به صورت جداگانه براي هر يك از گروه
  .انتخاب رشته بودن خود در كارنامه اوليه توجه داشته باشيد

  .توانيد انتخاب رشته كنيد ايد، مي كه در آن مجاز به انتخاب رشته شده) هاي آزمايشي يا گروه( هاي تحصيلي هر گروه آزمايشي از دوره) ج
به تعـداد دلخـواه،   توانند در صورت تمايل  متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان مي هاي نيمه ، محدوديتي براي انتخاب رشته1396در انتخاب رشته آزمون سراسري سال  )د

طلب در هر گروه يا دوره، بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حدنصاب نمره علمي الزم، هر داو. متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند كدرشته نيمه
  .هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه معرفي خواهد شد متمركز با توجه به اولويت كدرشته نيمه 2حداكثر در 
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  فصل اول  13صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

، فقط يك فـرم  )باشند مندي كرده هاعالم عالقها  دوره اعم از اينكه در يك يا چند گروه آزمايشي شركت كرده باشند و در يك دوره يا همه(مجاز به انتخاب رشته   به داوطلبان )  ه
، فقط )محل كدرشته 150حداكثر ( هاي انتخابي خود را اين الزم است كليه كدرشته بنابر. گردد كد رشته در آن قابل درج است، ارائه مي 150انتخاب رشته اينترنتي كه حداكثر 

  .ديم وارد نمايردر اين ف
همچنـين انتخـاب   آزمون و  به روش پذيرش باهاي تحصيلي  اند، مجاز به انتخاب رشته شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1396داوطلباني كه در آزمون سراسري سال ) و

منـدي   ههايي كـه در آن اعـالم عالقـ    و در دوره  نمودههاي آزمايشي كه در آن شركت  در هر يك از گروهبا اعمال سوابق تحصيلي  هاي تحصيلي به روش پذيرش صرفاً رشته
  .باشند و از اين لحاظ محدوديتي براي آنان وجود نخواهد داشت اند، مي نموده

ر صورتيكه قبالً در آن گـروه  د -1: باشند اند، مي شدهنهايي از يك گروه آزمايشي كه در آن مجاز به انتخاب رشته  مند به انتخاب رشته هاين دسته از داوطلبان چنانچه عالق: تبصره
نام در آزمون گروه آزمايشي مـورد نظـر    چنانچه قبالً متقاضي ثبت -2. باشد هاي آزمايشي مد نظر نمي مندي براي گروه هاند نيازي به پرداخت وجه عالق نام نموده آزمايشي ثبت

هاي بانكي عضو شبكه شتاب پرداخت و سـپس نسـبت    ريال را از طريق كارت 000/200عني مبلغ مندي براي گروه آزمايشي مربوط ي هاند بايستي ابتدا هزينه اعالم عالق نبوده
  . به انتخاب رشته اقدام نمايند

بـا  بـه روش پـذيرش   هاي تحصيلي  منحصراً مجاز به انتخاب رشته ،اند بودهجلسه آزمون اند و يا غايب  مجاز به انتخاب رشته نشده 1396در آزمون سراسري سال داوطلباني كه ) ز
جازه تأييد و ادامه مراحل انتخاب رشته اينترنتي به آنان داده ، ادر آن تأثير دارد آزمونكه نمره ي يها هاي رشته كدرشته محل درجباشند و در صورت  مي اعمال سوابق تحصيلي

  .خود اقدام نموده و سپس مراحل بعدي را ادامه دهند يانتخابهاي  اولويت، از مربوطهاي  نسبت به حذف كدرشته در همان مرحله بايست نخواهد شد و مي
هـاي مربـوط    توانند رشته اند، مي نام نموده ثبت 1396بر حسب اينكه در يك گروه آزمايشي و يا چند گروه آزمايشي در آزمون سراسري سال  -1: داوطلبان مشمول بند فوق: تبصره

مند به انتخـاب رشـته از    هاند و عالق نام نموده چنانچه قبالً فقط در يك يا دو گروه آزمايشي ثبت -2. اند را انتخاب نمايند م نمودهنا هاي آزمايشي كه در آن ثبت به گروه يا گروه
هـاي بـانكي عضـو     رتريال را از طريـق كـا   000/200هاي آزمايشي مربوط يعني مبلغ  مندي براي گروه هبايست ابتدا هزينه اعالم عالق باشند مي هاي آزمايشي مي ساير گروه

  . شبكه شتاب پرداخت و سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند
انـد، در صـورت    نـام نمـوده   ثبـت  1396در آزمون سراسري سال ) هاي خارجي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان(داوطلباني كه در يك گروه آزمايشي ) ح

هـاي بـانكي عضـو شـبكه شـتاب       ، منحصراً از طريق كارت)ريال 000/200هاي آزمايشي مبلغ   براي هر يك از گروه(توانند با پرداخت هزينه مربوط  تمايل در اين مرحله مي
  .هاي تحصيلي صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي اقدام نمايند رشته هاي آزمايشي مربوط از بخش از گروه يا گروه  بصورت الكترونيكي، نسبت به انتخاب رشته

توانـد متقاضـي يـك گـروه آزمايشـي       هر داوطلب مي) سوابق تحصيلي صرفاً بر اساسپذيرش با آزمون و پذيرش (در هر دو روش الزم به تأكيد است  :تذكر خيلي مهم* 
متقاضـي دو گـروه   همزمـان  توانـد   بديهي است يك داوطلب نمـي . هاي خارجي باشد گروه آزمايشي هنر و زبانو دو  )علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني( اصلي

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

 .طل استهايي كه بر اساس كارنامه اوليه اجازه انتخاب رشته از آنها را نداريد، با هاي آزمايشي و دوره بديهي است كه انتخاب رشته از گروه. يديداده نشده، خودداري نما
ه بر اساس كهايي را انتخاب كنيد كه عالوه بر اين ها توجه داشته و كدرشته سسات آموزش عالي و رشتهؤها و م ها، دانشگاه در انتخاب رشته به شرايط و ضوابط مربوط به دوره -

 .كارنامه اوليه اجازه انتخاب آنها به شما داده شده، شرايط و ضوابط آنها را دارا باشيد
   :هاي انتخاب رشته مالك -
كه به همراه كارت ورود بـه  و راهنماي شركت در آزمون مذكور  1396آزمون سراسري سال  1كليه ضوابط، شرايط و مقررات مندرج در اين دفترچه، دفترچه راهنماي شماره  -1

نامه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش آمـوزش  مندرج در هفتههاي سازمان و همچنين اطالعيه به شما ارائه گرديدهاز طريق سايت اينترنتي اين سازمان جلسه 
  .كشور، در گزينش داوطلبان آزمون مورد اشاره، مالك خواهد بود، لذا الزم است به موارد ذكر شده توجه داشته باشيد

هايي كه پذيرش آنهـا صـرفاً بـر اسـاس      در رشته(و يا معدل كتبي ديپلم بي هاي انتخادر گزينش نهايي داوطلبان، نمره كل اكتسابي آنان در زيرگروه مربوط به رشته يا رشته -2
هـاي  لذا الزم است در زمان انتخاب رشته، فقط به رتبـه . رتبه كل مندرج در كارنامه اوليه شما به هيچ وجه در گزينش مؤثر نيست. مالك خواهد بود، )سوابق تحصيلي است

 .ها توجه نمائيدخود در زيرگروه
درج گرديـده و نيـز توضـيحاتي كـه در مقابـل سـتون       راهنمـا  اين دفترچـه  فصل سوم وست پي 2بخش ها و مؤسسات آموزش عالي كه در ضوابط و شرايط دانشگاهبه كليه  -3

 .ها مندرج است، توجه داشته باشيدمحل مالحظات برخي از كدرشته
 آموزشـي،  محـيط  خـانواده،  :از عبارتند تأثيرگذار بيروني عوامل مهمترين. شود مي دروني عوامل و بيروني عوامل شامل داوطلبان تحصيلي رشته انتخاب بر تأثيرگذار عوامل   -4

هـدف، انگيـزه،    :از عبارتنـد  امـر  ايـن  بـر  تأثيرگذار مهم دروني عوامل ها، محيط دانشگاهي و جايگاه اجتماعي ورسانه و همساالن هاي گروه فرد، زندگي در افراد تأثيرگذار
 كـه  كنيـد  استفاده افرادي نظرات از آگاهانه و صحيح رشته انتخاب جهت شود مي توصيه .تجربيات و هاي شخصيتي ويژگي شناخت، توان و استعداد علمي، ها، ارزش عالقه،
 .يـد ينما بـرداري بهـره  گرديده، سازمان منتشر توسط زمينه اين در شما آگاهي بردن باال جهت كه منابعي از و اعتماد داريد و اطمينان آنها به و باشند كافي اطالعات داراي

 بر و بنديجمع الزم، هاي مشورت انجام از پس و باشيد داشته فوق دروني عوامل از روشني تصوير داشته، در نظر را خود خاص شرايط و ها محدوديت كنيد سعي همچنين
  .كنيد گيريتصميم حاصله، نتايج اساس

  :فرايند انتخاب رشته -
  .اوليه را از طريق سايت سازمان دريافت كرده و به مندرجات آن دقيقاً توجه نمائيدكارنامه  -1
دقيق مندرجات  يافت و نسبت به مطالعهدرسايت اينترنتي سازمان سنجش از را ) همين دفترچه( 1396هاي تحصيلي آزمون سراسري سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته -2

 .آن اقدام كنيد
 .نويس درج كنيدمورد نظر خود را از دفترچه استخراج و در فرم پيشهاي انتخابي كدرشته -3
هاي زير فرم انتخاب رشته اينترنتي خود را مشاهده مراجعه و به يكي از روش  www.sanjesh.org:يسازمان سنجش آموزش كشور به نشانبه سايت اينترنتي  -4

 :افزار انتخاب رشته الزامي است تن اطالعات مورد نياز براي ورود به نرم، لذا آماده داشنمائيد
 شماره شناسنامه)رقمي 12( نام وارد كردن اطالعات سريال ثبت) روش اول ،. 
 وارد كردن شماره پرونده، كد ملي، شماره سريال شناسنامه) روش دوم.  
 ملي، كد )رقمي 16( نام گيري ثبترهوارد كردن شماره ) روش سوم.  

 .اي و آزموني خود را در مرحله بعد كنترل كرده و مواردي كه نياز به تأييد شما دارد را بر حسب مورد، تأييد نمائيدقبل از تكميل فرم انتخاب رشته، اطالعات شناسنامه -5
 .دقيق اقدام كنيد نويس در فرم انتخاب رشته اينترنتي به صورتهاي انتخابي خود از روي فرم پيشنسبت به وارد كردن كدرشته -6
 .هاي خطاي احتمالي كه به شما داده شده توجه كرده و نسبت به رفع آن اقدام نمائيددر مرحله بعدي به پيام -7
ر اين مرحله عناوين د. ق دهيديهاي انتخابي تطبشود توجه كرده و آنها را دقيقاً با رشتههاي انتخابي شما، نمايش داده ميبه عناوين رشته و دانشگاه كه بر اساس كد رشته -8

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

شود حتماً فرم انتخاب رشته تكميل شده خود را شود، تأكيد ميبه شما نمايش داده مي يانتخابهاي  به همراه كدرشته محل رقمي 15 انتخاب رشته در آخرين مرحله رسيد -9
 .اريدنزد خود نگه دبصورت محرمانه  1396چاپ كرده و تا اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري سال 

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

 .ها، دقت كافي داشته باشيدتحصيلي رشته
 .ادامه دهيد و در پايان از فرم انتخاب رشته تكميل شده خود، يك نسخه چاپ كنيد رقمي 15 انتخاب رشته بايد فرايند انتخاب رشته را تا دريافت رسيد -2
بايست پس از اعالم نتيجه اوليه آزمـون   هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، مي مند به انتخاب رشته هآن دسته از داوطلبان عالق -3

: بـه نشـاني   به سـايت مركـز آزمـون دانشـگاه آزاد اسـالمي     با كد دسترسي مندرج در كارنامه ، براي انتخاب رشته ليهنتايج او سراسري و دريافت كارنامه
www.azmoon.org  نمايندو نسبت به انتخاب رشته مجزا، در سايت مزبور اقدام مراجعه. 



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  14 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

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

دوم فصل  
                                                                         (     )  

  
  

  

  
  

  
  :تذكرات مهم

، شاهد، شهيد مطهري، علـوم  )دكتري پيوسته بيوتكنولوژي(تهران : هاي دانشگاههاي تحصيلي داراي شرايط خاص  داوطلبان متقاضي رشتهدسته از   آن -
با ، مذاهب اسالمي، مؤسسه غيرانتفاعي رفاه و همچنين دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي )بيمه اكو(، عالمه طباطبايي )عج(اله پزشكي بقيه

محـل و يـا كدرشـته     كدرشـته   ،رشـته   انتخـاب  هنگـام  در   اسـت   الزمين دفترچه راهنمـا،  هاي ا توجه به شرايط و ضوابط اعالم شده در بخش پيوست
اسامي معرفي شدگان چند  .در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند )150تا  1از اولويت (در هر اولويتي كه تمايل دارند مورد عالقه خود را  هاي محل

: ر مــرداد مــاه از طريــق پايگــاه اطــالع رســاني ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور بــه نشــانيهــاي داراي شــرايط خــاص اواخــ برابــر ظرفيــت رشــته
www.sanjesh.org اعالم خواهد شد.  

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

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

  .باشد توجه نمايند، بديهي است كليه مشكالت قبولي داوطلبان غير اهل سنت به عهده خود پذيرفته شده مي
باشد و در مواردي كه مقطع رشته كارداني يا كارشناسي  مي» كارشناسي«دفترچه راهنما،  هاي تحصيلي مندرج در 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 ارشد يا دكتراي پيوسته و يا دكتراي حرفه
انتهـاي ايـن   س امتحاني در زير گروه مربوط به گروه آزمايشـي علـوم تجربـي در جـدول     ها و ضرايب هر يك از درو هر يك از زير گروه  مواد امتحاني اختصاصي و -

  .درج شده استقسمت 
 .  است  گرديده  تعيين  پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  توسط وزارت  پزشكي  آموزشي  گروه  تحصيلي  هاي دانشجو در رشته  پذيرش  ظرفيت -
  .همان رشته وجود دارد  ارشد ناپيوسته  كارشناسي  در مقاطع  يشناسكار  دوره  از طي  ، پس شدگان پذيرفته  براي  تحصيل  ادامه  امكان، مامايي  در رشته -
ي شدگان پس از طي دوره كارداني در مقاطع كارشناسي ناپيوسته همان رشته و سپس كارشناسـ  براي پذيرفته  تحصيل  ادامه  امكان ،محيط  بهداشتدر رشته كارداني  -

پـذيرش دانشـجو    نيـز با عنوان مهندسي بهداشت محيط مقطع كارشناسي پيوسته در اين رشته ضمناً  .وجود دارد (Ph.D)  تخصصي  دكتراي  تا مقطعارشد ناپيوسته 
  .دارد

پـذيرش   .ارتقاء يافتـه اسـت  ) بدون گرايش(عمومي  به رشته كارشناسي بهداشت، ها با بيماري  و مبارزه  خانواده  بهداشت  با دو گرايش  عمومي  بهداشتكارداني   رشته -
  .گيرد ها صرفاً با سوابق تحصيلي صورت مي دانشجو در مقطع كارشناسي اين رشته با آزمون و در مقطع كارداني با دو گرايش بهداشت خانواده و مبارزه با بيماري

 (Ph.D) دكتـراي  و  ارشـد ناپيوسـته    كارشناسـي   در مقطـع   شناسـي كار  دوره  از طـي   ، پـس   گانشـد  پذيرفتـه   براي  تحصيل  ادامه  امكان  ،آزمايشگاهي  علوم  در رشته -
  .نيز وجود دارد )مرتبط  هاي رشته(
  مربـوط، ادامـه    ورودي  در امتحـان   از موفقيـت   توانند پـس  مذكور مي  تحصيلي  هاي رشتهو كارشناسي   كارداني  هاي دوره  التحصيالن فارغبا توجه به مطالب فوق، لذا * 

 .دهند  تحصيل
هـا، بـر    در دانشـگاه ) دوره روزانـه (هاي دانشجويان شاغل به تحصيل  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تأمين بخشي از هزينه  دانشجويان  رفاه  صندوق -

وري، وام خريد كاال، وام بيمه حـوادث درمـاني و وام وديعـه مسـكن، بـه      نامه و اعتبارات، تسهيالت رفاهي به صورت وام تحصيلي، وام مسكن، وام ضر اساس آيين
ضمناً متقاضيان بايد ضمن مراجعه بـه امـور دانشـجويي    ). گردد وديعه مسكن بالفاصله بعد از اتمام تحصيالت به صورت يكجا دريافت مي(نمايد  متقاضيان ارائه مي

الزم بـه توضـيح اسـت    . از مجموعه قوانين و مقررات پرداخت و بازپرداخت، تصميم مناسب بگيرنـد  دانشگاه محل تحصيل و تكميل فرم درخواست و كسب آگاهي
هاي تعيين شـده   گردند، موظف به سپردن تعهد محضري به صندوق رفاه دانشجويان براي تضمين بازپرداخت بدهي مند مي دانشجوياني كه از تسهيالت رفاهي بهره

  .باشند پس از تحصيالت مي
 عـالي   شـوراي  8/4/1376  مـورخ   جلسـه   سـومين  و  چهـل  و سيصـد   مصـوب   دامپزشـكي   رشته  عمومي  يادكتر  دوره  آموزش نامه ينيآ 11 و 10  هاي ماده مفاد ذيالً -

 .دارد مي  اعالم را  ريزي برنامه 
  علـوم   گـروه   اسـتثناء دروس   بـه   و تخصصـي   ، اصـلي  عمـومي   دروس  كليه  شامل(  درمانگاهي پيش  دو مرحله در  دامپزشكي  رشته عمومي يادكتر  دوره  درسي  برنامه -

  حـداقل   دامپزشـكي   يادكتـر   نامه و پايان  نترنيي، ا از كارآموزي  اعم  درمانگاهي  علوم  آموزشي  گروه  دروس  شامل(  درمانگاهي  و مرحله) واحد 132  حداقل  درمانگاهي
 .آيد اجرا در مي  مرحله  انجامد و به مي  طول  به  تحصيلي  سال 6  مدت  به معموالً  باشد كه مي) واحد 90

ـ   دامپزشـكي   درمانگاهي پيش  جامع  آزمون)  واحد درسي 132  حداقل  از گذراندن  پس(  درمانگاهي  علوم   دروس   به  از ورود   قبل  اول   مرحله   در پايان -  مصـوبه   اسـاس ر ب
  يعنـي   دوم  مرحله  به ورود شرط   درمانگاهي  پيش   جامع   آزمون در   قبولي .شود مي برگزار 20/6/1376 مورخ  ريزي برنامه  عالي  شوراي  جلسه  دومين و شتادو ه  دويست  

 .است  درمانگاهي   علوم  دروس
  آزمـون   اجرايي  نامه ينيآ  مطابق  ريزي برنامه  عالي  شوراي  تخصصي  آموزشو   دامپزشكي  دفتر گروه  از طريق  نوبت 2  سالي  حداقل  درمانگاهي پيش  جامع  آزمون:  تبصره

 .شود خواهد رسيد برگزار مي  ريزي برنامه  عالي  شوراي  دامپزشكي  گروه  تصويب  به  مربوط كه
  ايـن .  اسـت   ضـروري   درمانگـاهي   مرحله  از ورود به  و قبل  واحد درسي 132  از گذراندن  پس  دامپزشكي  عمومي  يادكتر  دوره  دانشجويان  تمامي  براي  آزمون  اين ضمناً

  .گردد مي  محروم  تحصيل  مردود شود از ادامه  آزمون  در اين  از دو نوبت  بيش  شود و هر فرد كه برگزار مي  سراسري  صورت  به  دو نوبت  در سال  آزمون
  هاي علوم پزشكي گاههاي تحصيلي گروه پزشكي در دانش ضوابط مهم رشته* 

هـا و از   انتقـال و مهمـاني دانشـجويان جديـدالورود از تهـران بـه شهرسـتان         ،ريزي علـوم پزشـكي   شورايعالي برنامه 14/8/90بر اساس مصوبه چهل و ششم مورخ  -
  . قصد مورد موافقت قرار گرفته استهاي مبدأ و م هاي تيپ دو و سه در بدو قبولي به شرط موافقت دانشگاه هاي تيپ يك به ساير دانشگاه دانشگاه

ضمناً رسـيدگي بـه تقاضـاهاي نقـل و     . باشد هاي علوم پزشكي مستقر در تهران، منوط به دارا بودن شرايط ذيل مي بررسي هرگونه تقاضاي نقل و انتقال به دانشگاه -
  .باشد پذير مي انتقال، فقط در تابستان هر سال امكان

  .ز شركت در كنكور سراسري و اشتغال به كار يا تحصيل همسر در تهرانازدواج دختر دانشجو پس ا) الف
  .العالج يا معلوليت مؤثر پس از كنكور سراسري ابتالي دانشجو به بيماري صعب) ب
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  .دار بودن حكم كفالت و سرپرستي دانشجو كه پس از كنكور سراسري، از دادگستري جمهوري اسالمي ايران اخذ شده باشد) ج
  .باشد هاي علوم پزشكي به دانشگاه علوم پزشكي تهران، امكان پذير نمي تقال دانشجويان ساير دانشگاهان: 1تبصره 
نمايند،  هاي مركزي و سمنان انتخاب مي استان: هاي همجوار شامل انتقال و يا جابجايي داوطلبان بومي استان تهران، كه كدرشته محل ويژه خود را در استان: 2تبصره 

  .باشد پذير نمي هاي علوم پزشكي امكان دانشگاهبه ساير 
  هـاي  در رشـته   كه  داوطلباني  اطالع  به 1367  اسفندماه 25 و 24  مورخ  پزشكي  هاي رشته  و تخصصي  پزشكي  آموزش  شوراي  نشست  يكمين و  سي  مفاد مصوبه ذيالً -

  ريـزي  برنامـه   عـالي   شـوراي  299  جلسـه   مصـوبه   اسـاس  ، بـر  در امتحان  مجاز شركت  تعداد دفعات( دانرس شوند، مي مي  پذيرفته  و داروسازي  ، دندانپزشكي پزشكي
 ).باشد مي

آزمـون جـامع    ،آمـوزش   اول  مرحله  ر پايانو براي رشته داروسازي د  پايه  علوم  جامع  آزمون ،آموزش  اول  مرحله  ر پاياند دندانپزشكي، پزشكي  تحصيلي  هاي در رشته -
  . است  بعدي  مرحله  شرط ورود به  جامع  نآزمودر   و قبولي خواهد شدبرگزار ) شود واحد درسي انجام مي 180كه پس از گذراندن (داروسازي 

 .باشد مي)  عمومي  هاي درسو   پايه  علوم  هاي درس(  اول  مرحله  هاي درس  در كليه  ، قبوليو داروسازي  پايه  علوم  جامع  آزموندر   شرط شركت ) الف
)  داروسـازي يـا  و   ، دندانپزشـكي  پزشـكي (  عمومي  دكتراي  در دوره  تحصيل  از ادامه و داروسازي  پايه  علوم  جامع هاي آزموندر   موفقيت  عدم  علت  به  كه  دانشجويي )ب

  . دهد  تغيير رشته  و يا كارداني  كارشناسي  تحصيلي  در مقاطع  ديگري  مربوط در رشته  دستورالعمل  مطابق تواند مي  تمايل  شود در صورت مي  محروم
 .باشد مي  پزشكي  علوم  ريزي برنامه  عالي  شوراي  مصوبات  اساس برو يا جامع داروسازي،   پايه  علوم  جامع هاي آزموندر   مجاز شركت  تعداد دفعات ) ج

 .شود برگزار مي  كارورزي پيش  امتحان  سوم  مرحله  در پايان  شكيپز  در رشته
  .باشد مي  كارورزي پيش  جامع  در امتحان  و موفقيت  سوم  مرحله  هاي ها و درس بخش  كليه  در كارآموزي  قبولي  كسب  پزشكي  كارورزي  مرحله  شرط ورود به )الف

هـاي جـامع علـوم پزشـكي،      ، حدنصاب قبولي در آزمون12/10/1389ريزي علوم پزشكي كشور مورخ  طبق مصوبه چهل و چهارمين جلسه شوراي عالي برنامه: تبصره
 . باشد نمره كل آزمون مي%) 50(كارورزي، كسب حداقل پنجاه درصد  دندانپزشكي و داروسازي و نيز آزمون جامع پيش

  تغييـر رشـته    جـاري   توانند برابر مقررات شوند، مي مي  محروم  پزشكي  در رشته  تحصيل  از ادامه  كارورزي پيش  جامع  امتحان در   شدن  مردود  علت   به  كه  دانشجوياني )ب
 . بدهند

  .باشد مي  نوبت) 3( سه  كارورزي پيش  جامع  در امتحان  مجاز شركت  تعداد دفعات ) ج
 در  كـه )  پزشكي  آموزشي  بجز گروه(  تجربي  علوم  آزمايشي  گروه  مختلف  هاي رشته 30/11/1393حداكثر تا )  ديپلم فوق(  كارداني  هاي دوره  التحصيل فارغ  برادران  كليه -

تحصـيلي    هـاي  در رشته  شدن  پذيرفته  صورت اند، در نموده  شركت  يتجرب  علوم  آزمايشي  گروه در  خدمت  به  از اعزام  و قبل  از تحصيل  اتمام از بعد  ماهه  شش  مهلت
  تحصـيل   مـدت   طول  حداكثر  كه  باالتر بنحوي  در دوره)  ديپلم  فوق(  كارداني  دوره  از واحدهاي  تعدادي  و با احتساب  باالتر از كارداني  در مقطعگروه آزمايشي ذيربط 

  بالمـانع   آنـان   باشد، قبولي  تحصيلي  دوره  در همان  فنĤوري و  ، تحقيقات علوم  ضوابط وزارت  طبق  تحصيل  مدت  كمتر از طول  سال 2تر باال  مقطع  به  از كارداني  آنان
 .را نيز ندارند  آينده  سال  در آزمون  شركت  حق  سراسري  هاي گردد و برابر ضوابط آزمون مي  تلقي »يكن  لم كان«  آنان  قبولي  اينصورت غير در. خواهد بود

 بـه  31/6/96تا   آنان  قانوني  خدمات  طرح  كه)  برادران و  خواهران از  اعم(  پزشكي  آموزشي  گروه  هاي رشته)  ديپلم فوق(  كارداني  هاي دوره  التحصيالن فارغ  كليه : تبصره
  خـدمات   طـرح   مذكور كه  هاي دوره  التحصيالن از فارغ  دسته  آن باشند و ساير ضوابط مي  به  توجه با  و دوم  اول  نيمسال  هاي رشته  انتخاب  به مجاز برسد،  پايان 

 .باشند مي  پذيرش  ظرفيت  داراي  دوم  نيمسال  براي  هستند كه  هايي رشته  انتخاب  مجاز به رسد منحصراً مي  پايان  به 30/11/96 تا  آنان  قانوني
  شوراي اسالميمحترم مجلس  1392سال مصوبه از محل اصالح قانون عدالت آموزشي، بومي  دانشجوي% 30سهميه پذيرش 

سـال آينـده، در    هوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور ظرف د
  .اجرا نمايدبا شرايط ذيل  گروه پزشكي تحصيليهاي  رشتهبرخي از نظر دارد مصوبه ياد شده را براي 

. هاي علوم پزشكي ايجاد شده است هاي بومي متناسب با وضعيت نقاط محروم هر استان براي داوطلبان بومي متقاضي خدمت در مناطق محروم در دانشگاه سهميه -1
وطلب، مطابق نقاط محروم مندرج در جداول مربوط، از پذيرفتـه شـدگان   بوده كه دانشگاه محل قبولي دا» بومي استاني«بيني شده به شيوه  هاي پيش اكثر ظرفيت

  .نمايد تعهد محضري اخذ مي
  .باشد ها مستلزم سپردن تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل به صورت غيرقابل خريد و جابجايي مي استفاده از اين سهميه -2
  .ذيردپ ارائه مدرك تحصيلي، بعد از اتمام دوره تعهد انجام مي -3
  .باشند مجاز به فعاليت پزشكي در ساير نقاط كشور نمي ،زمان تعهدطول مدت آموختگان سهميه بومي در  دانش -4
  .باشد اولويت تحصيل دانشجوي بومي، در استان خود مي -5
  .پذير است ادامه تحصيل، پس از گذراندن نيمي از مدت زمان تعهد امكان -6
  .باشند، لذا الزم است در انتخاب رشته دقت الزم را مبذول نمايند نقل و انتقال و تغيير رشته قبولي نميمجاز به ، سهميهمشموالن اين  -7
) نـام  قبـل از ثبـت  (هاي بعدي، كليه پذيرفته شدگان استفاده كننده از اين سهميه، مكلف به توديع سـند تعهـد    به موجب قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحيه -8

  . باشند مي
 / حقـوقي دانشـگاه  دفتـر  نام، ضمن حضور در دفاتر اسناد رسمي در معيت نمايندگان  باشند قبل از ثبت مكلف مياين سهميه، استفاده كننده از شدگان  پذيرفته كليه -9

مطابق فـرم  ) و اصالحات بعديسهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي (پذيرفته شدگان مقطع عمومي ها نسبت به توديع سند تعهد  دانشكده
  .اقدام نمايندگيرد،  نام در اختيار آنان قرار مي تعهدي كه در زمان ثبت

هاي همجوار ايجاد شـده، الزم اسـت دانشـگاه محـل قبـولي داوطلـب، بـا         در مواردي كه به علت نزديك نبودن يك رشته در يك استان، سهميه بومي در استان -10
التحصيلي به دانشگاه استان بومي خود جهـت ارائـه خـدمت هـدايت      ه، در خصوص اخذ تعهد هماهنگي نموده تا داوطلب پس از فارغدانشگاه متقاضي ايجاد سهمي

  .شود
  :مهم اتتذكر

خـود را برابـر     انسـاني   نيـروي   اليحـه  خـدمت   طرح  از تحصيل  از فراغت  باالتر، مكلفند پس  در مقطع  قبولي  صورت در  دامپزشكي  كارداني  مقطع  التحصيالن فارغ -1
  كشـور را كسـب    دامپزشـكي   سـازمان   موافقت دارد  باالتر ضرورت  مقطع در  نام ثبت  در موقع  التحصيالن از فارغ  دسته  اين  است  دهند، بديهي  مربوط انجام  مقررات
 .دشو نيز مي  قبل  سنوات  شدگان پذيرفته  شامل  تعهد خدمت  اين ضمناً .نمايند

هاي علوم پزشكي اجرا  در دانشگاه .M.D.Ph.Dبرنامه آموزشي توآم  9/3/89ريزي علوم پزشكي مورخ  اس مصوبه چهل و دومين جلسه شوراي عالي برنامهبر اس -2
  .هاي محل قبولي خود مراجعه نمايند توانند به واحد آموزش دانشگاه شود كه پذيرفته شدگان براي كسب اطالعات در خصوص جزئيات آن مي مي

نمايند، توجه داشته باشند كه  هاي علوم پزشكي سراسر كشور انتخاب مي هاي ويژه سهميه بومي استان تهران را در هر يك از دانشگاه محل  داوطلباني كه كدرشته -3
  .باشد شدگان ممنوع مي رفتههاي علوم پزشكي محل قبولي بوده و هرگونه انتقال و جابجايي براي اين پذي تا پايان دوره تحصيل موظف به حضور در دانشگاه

اسـتفاده   يابـد  به داوطلبان بومي استان خاصـي اختصـاص مـي    هاهايي كه كل و يا درصدي از ظرفيت آن سهميهو يا  مناطق محروم سهميهاز داوطلباني كه  :تعهدات
برابـر مـدت تحصـيل     3تا  2هاي مربوط براي بازگشت به نقاط تعيين شده و ارائه خدمت به ميزان  مطابق فرمموظف به سپردن تعهد محضري  ،نمايند مي

  .باشند ميه به استان مربوطحسب نوع سهميه، 
  مواد امتحاني و ضرايب هريك از دروس در زير گروه مربوط) علوم تجربي( 2هاي آزمايشي گروه آزمايشي  جدول زيرگروه

كد  نام گروه آزمايشي مواد امتحاني هاي آزمايشي تفكيك زيرگروهضرايب دروس به   
1زيرگروه  2زيرگروه  3زيرگروه  4زيرگروه  5زيرگروه  گروه

1 1 4 1 0   شناسي زمين - 1

 2 تجربي  علوم
3 4 3 3 2   رياضي -2
2 2 2 4 4   شناسي زيست -3
2 3 2 2 2   فيزيك - 4
2 2 2 4 3   شيمي -5

  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  16 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)علوم تجربي( 2هاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته

 مقطع تحصيلي زيرگروه نام رشته  رديف
  نشيگز نوع

 )روزانهي ها دوره(
  كد

  رديف رشته
 1 اي ناحيهدكتراي عمومي 1 پزشكي1
 2 اي ناحيهدكتراي عمومي 2 داروسازي2
 5 اي ناحيهدكتراي عمومي 1 دندانپزشكي3
 3 قطبي اي حرفهدكتراي  1 دامپزشكي4
 4 كشوريدكتراي پيوسته 1دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي5
 6 كشوري كارشناسي ارشد 4كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشاد6
 237 استانيكارشناسي 1 آموزش ابتدايي7

 25 كشوريكارشناسي 1 آموزش زيست شناسي8

 26 كشوريكارشناسي 2 شيمي آموزش9

 23 كشوريكارشناسي 5 آموزش علوم ورزشي10

 238 استانيكارشناسي 1 آموزش كودكان استثنايي11

 62 استانيكارشناسي 1 * اتاق عمل12

 133 كشوريكارشناسي 4 اديان و عرفان13

 8 كشوريكارشناسي 4 اديان و مذاهب14
 10 كشوريكارشناسي 1 * اعضاي مصنوعي15

 34 قطبيكارشناسي 4 اقتصاد16

 205 كشوريكارشناسي 4 اقتصاد اسالمي17

 195 اي ناحيهكارشناسي 5 اقتصاد كشاورزي18

 191 كشوريكارشناسي 3 اقيانوس شناسي19

 213 كشوريكارشناسي 5 امنيت اطالعات20

 214 كشوريكارشناسي 4 امنيت اقتصادي21

 215 كشوريكارشناسي 5 الملل امنيت بين22

 207 كشوريكارشناسي 5 امنيت نرم23

 172 كشوريكارشناسي 2 بهداشت عمومي24

 184 كشوريكارشناسي 1 بهداشت مواد غذايي25

 185 كشوريكارشناسي 1 بهداشت و بازرسي گوشت26

 14 كشوريكارشناسي 1 * بينايي سنجي27

 224 كشوريكارشناسي 2ها بيماريبيولوژي و كنترل ناقلين 28

 16 استانيكارشناسي 1 پرستاري29

 211 كشوريكارشناسي 5 پژوهشگري امنيت30

 17 كشوريكارشناسي 4 تاريخ اسالم31

 242 كشوريكارشناسي 5 تربيت مروج سياسي32

 135 كشوريكارشناسي 5ترويج و آموزش كشاورزي پايدار33

 177 كشوريكارشناسي 1 درمانيتكنولوژي پرتو 34

 68 اي ناحيهكارشناسي 1 * تكنولوژي پرتوشناسي35

 173 كشوريكارشناسي 2 اي تكنولوژي پزشكي هسته36

 125 كشوريكارشناسي 4 جهانگردي37

 20 اي ناحيهكارشناسي 4 حسابداري38

 212 كشوريكارشناسي 5 حفاظت اطالعات39

 27 قطبيكارشناسي 1 روانشناسي40

 28 كشوريكارشناسي 4 زبان و ادبيات عربي41

 141 اي ناحيهكارشناسي 3 زمين شناسي42

 137 قطبيكارشناسي 1 زيست شناسي43

 226 كشوريكارشناسي 1 زيست شناسي جانوري44

 225 كشوريكارشناسي 1 زيست شناسي دريا45

 114 كشوريكارشناسي 1زيست شناسي سلولي و مولكولي46

 227 اي ناحيهكارشناسي 1 زيست شناسي گياهي47

 216 كشوريكارشناسي 1 زيست فناوري48

 31 كشوريكارشناسي 1 * شنوايي شناسي49

 201 كشوريكارشناسي 4 شيعه شناسي50

 32 اي ناحيهكارشناسي 2 شيمي كاربردي51

 236 اي ناحيهكارشناسي 2 شيمي محض52

 206 كشوريكارشناسي 5 ضد تروريسم53

 45 قطبيكارشناسي 4علم اطالعات و دانش شناسي54

 35 كشوريكارشناسي 4 علوم انتظامي55

 81 استانيكارشناسي 1 * علوم آزمايشگاهي56

 200 كشوريكارشناسي 1علوم آزمايشگاهي دامپزشكي57

 197 كشوريكارشناسي 1 علوم تربيتي58

 36 كشوريكارشناسي 1 * تغذيه علوم59

 210 كشوريكارشناسي 5 علوم فني امنيت60

 155 كشوريكارشناسي 4 علوم قرآن و حديث61

 40 كشوريكارشناسي 1 علوم و صنايع غذايي62



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  17 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)علوم تجربي( 2هاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته

 مقطع تحصيلي زيرگروه نام رشته  رديف
  نشيگز نوع

 )روزانهي ها دوره(
  كد

  رديف رشته
 104 اي ناحيهكارشناسي 5 علوم و مهندسي باغباني63

 136 كشوريكارشناسي 5 علوم و مهندسي جنگل64

 102 اي ناحيهكارشناسي 5 و مهندسي خاك علوم65

 109 كشوريكارشناسي 5 علوم و مهندسي شيالت66

 106 قطبيكارشناسي 5)كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي 67

 111 قطبيكارشناسي 5علوم و مهندسي محيط زيست68

 18 كشوريكارشناسي 5 علوم ورزشي69

 145 كشوريكارشناسي 4 فقه و حقوق اسالمي70

 138 كشوريكارشناسي 4 فقه و حقوق امامي71

 116 كشوريكارشناسي 4 فقه و حقوق حنفي72

 117 كشوريكارشناسي 4 فقه و حقوق شافعي73

 159 كشوريكارشناسي 4 فقه و مباني حقوق اسالمي74

 160 كشوريكارشناسي 4 فلسفه و حكمت اسالمي75

 118 كشوريكارشناسي 4 اسالميفلسفه و عرفان 76

 161 كشوريكارشناسي 4 فلسفه و كالم اسالمي77

 174 كشوريكارشناسي 2 فناوري اطالعات سالمت78

 209 كشوريكارشناسي 4فناوري اطالعات و ارتباطات79

 43 قطبيكارشناسي 1 * فيزيوتراپي80

 44 كشوريكارشناسي 1 * كاردرماني81

 46 قطبيكارشناسي 5 در شاخه پزشكيكتابداري 82

 48 كشوريكارشناسي 1 گفتار درماني83

 107 اي ناحيهكارشناسي 5 گياه پزشكي84

 49 استانيكارشناسي 1 مامايي85

 50 كشوريكارشناسي 5 * مددكاري اجتماعي86

 122 كشوريكارشناسي 4 مديريت امور بانكي87

 128 كشوريكارشناسي 4 مديريت امور گمركي88

 120 اي ناحيهكارشناسي 4 مديريت بازرگاني89

 123 كشوريكارشناسي 4 مديريت بيمه90

 124 كشوريكارشناسي 4 مديريت بيمه اكو91

 15 كشوريكارشناسي 5* مديريت خدمات بهداشتي درماني92

 126 قطبيكارشناسي 4 مديريت دولتي93

 127 قطبيكارشناسي 4 مديريت صنعتي94

 119 كشوريكارشناسي 4 مديريت فرهنگي هنري95

 143 كشوريكارشناسي 4مديريت كسب و كارهاي كوچك96

 134 كشوريكارشناسي 4 مديريت مالي97

 121 كشوريكارشناسي 4مديريت و بازرگاني دريايي98

 19 كشوريكارشناسي 5 مربيگري عقيدتي99

 204 كشوريكارشناسي 5 مربيگري ورزشي100

 53 كشوريكارشناسي 4 معارف اسالمي101

 247 كشوريكارشناسي 4تبليغ و ارتباطات ـ معارف اسالمي102

 232 كشوريكارشناسي 4 معارف اسالمي و تاريخ103

 167 كشوريكارشناسي 4معارف اسالمي و علوم تربيتي104

 231 كشوريكارشناسي 4 معارف اسالمي و كالم105

 243 كشوريكارشناسي 4 معارف اسالمي و مديريت106

 171 كشوريكارشناسي 2 اي مهندسي بهداشت حرفه107

 176 اي ناحيهكارشناسي 2 مهندسي بهداشت محيط108

 103 قطبيكارشناسي 5مهندسي توليد و ژنتيك گياهي109

 113 كشوريكارشناسي 5هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده110

 217 كشوريكارشناسي 5 مهندسي صنايع مبلمان111

 112 اي ناحيهكارشناسي 5 مهندسي طبيعت112

 105 قطبيكارشناسي 5 مهندسي علوم دامي113

 56 كشوريكارشناسي 5 مهندسي فضاي سبز114

 241 كشوريكارشناسي 1 ميكروبيولوژي115

 129 كشوريكارشناسي 4 هتلداري116

 101 استانيكارشناسي 1 * هوشبري117

 219 استاني كارداني 1 كارداني اتاق عمل118

 179 استاني كارداني 5 كارداني امور اراضي119

 82 استاني كارداني 4 كارداني امور بانكي120

 84 استاني كارداني 4 كارداني امور دولتي121

 98 استاني كارداني 5 باغي كارداني امور زراعي و122

 245 استاني كارداني 4 كارداني امور فرهنگي123

 85 استاني كارداني 4كارداني امور مالي و مالياتي124



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  18 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)علوم تجربي( 2هاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته

 مقطع تحصيلي زيرگروه نام رشته  رديف
  نشيگز نوع

 )روزانهي ها دوره(
  كد

  رديف رشته
 187 استاني كارداني 1كارداني آموزش و پرورش ابتدايي125

 63 استاني كارداني 2 اي كارداني بهداشت حرفه126

 221 استاني كارداني 2)ها و بهداشت خانواده هاي مبارزه با بيماري گرايش( كارداني بهداشت عمومي127

 64 استاني كارداني 2 كارداني بهداشت محيط128

 83 استاني كارداني 4 كارداني بيمه129

 246 استاني كارداني 4كارداني تربيت مبلغ قرآن كريم130

 88 استاني كارداني 4كارداني تربيت معلم قرآن كريم131

 66 قطبي كارداني 1كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني132

 223 استاني كارداني 1كارداني تكنسين سالمت دهان133

 70 استاني كارداني 5كارداني تكنولوژي توليدات دامي134

 71 استاني كارداني 5كارداني تكنولوژي توليدات گياهي135

 240 كشوري كارداني 1راديولوژي دهان، فك و صورتكارداني تكنولوژي 136

 75 استاني كارداني 5كارداني تكنولوژي صنايع غذايي137

 76 استاني كارداني 5كارداني تكنولوژي محيط زيست138

 77 استاني كارداني 5كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري139

 78 استاني كارداني 5كارداني تكنولوژي مواد غذايي140

 79 استاني كارداني 5برداري ازگياهان دارويي و معطر كارداني توليد و بهره141

 193 كشوري كارداني 5كارداني توليد و فرآوري خرما142

 80 استاني كارداني 4 كارداني جهانگردي143

 89 استاني كارداني 4 كارداني حسابداري144

 90 استاني كارداني 1 كارداني دامپزشكي145

 146 استاني كارداني 2كارداني شيمي آزمايشگاهي146

 93 كشوري كارداني 4 كارداني علوم انتظامي147

 222 استاني كارداني 1 كارداني علوم آزمايشگاهي148

 87 استاني كارداني 5 كارداني علوم ورزشي149

 94 استاني كارداني 1هاي پزشكي كارداني فوريت150

 96 استاني كارداني 1 كارداني مامايي151

 140 استاني كارداني 4 كارداني مديريت بازرگاني152

 130 استاني كارداني 4 كارداني مديريت صنعتي153

 188 استاني كارداني 4 كارداني هتلداري154

 220 استاني كارداني 1 كارداني هوشبري155
  

  .باشد مي% 30از هر جنس در هر كدرشته محل ها حداقل ظرفيت پذيرش  در اين رشته -*
  
  
  
  

  هاي مختلف در دوره تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  رشته پذيرشجدول ظرفيت 
   دوره

 جمع هاي تحصيلي  ظرفيت رشته
  منحصراً با اعمال سوابق تحصيلي  با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصيلي

 47489 8252 39237 روزانه

 6891 3738 3153 )شبانه( نوبت دوم

 2117 50 2067  پرديس خودگردان

 964 - 964  ظرفيت مازاد

 168 168 - دولتيهاي  دانشگاه) الكترونيكي(مجازي 

 107 52 55 محرومسهميه مناطق 

 2186 - 2186  )ويژه داوطلبان آزاد(دانشگاه فرهنگيان 

 45 45 -  )ويژه شاغلين آموزش و پرورش(دانشگاه فرهنگيان 

 28559 24500 4059 يغيرانتفاعها و مؤسسات  دانشگاه

 384 384 - غيرانتفاعيمؤسسات ) الكترونيكي(مجازي 

 65672 59408 6264 پيام نوردانشگاه 

 154582 96597 57985  كل جمع



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  19 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

گروه آزمايشي علوم تجربيهاي تحصيلي  رشته  
  :خيلي مهم اتتذكر
و پـرديس خـودگردان   ) مجـازي (، الكترونيكـي  )شـبانه (، سهميه مناطق محروم، نوبـت دوم  هاي روزانه رشته دورهداوطلبان الزم است قبل از انتخاب  -1

از شـرايط و ضـوابط اختصاصـي و نحـوه ارائـه خـدمات       و همچنين اين دفترچه راهنما  اولدر فصل  ها دورهاين از نحوه پذيرش دانشجو در ها،  دانشگاه
 .مطلع گردندنيز اين دفترچه راهنما   )ها پيوست(فصل سوم دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مندرج در 

نماينـد، از ارائـه    جو مياقدام به پذيرش دانش 1396كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه - 2
بطـور جــد معـذور    ) شـبانه (رفاهي به دانشـجويان دوره نوبـت دوم    تسهيالتخوابگاه و يا اسكان دانشجويي، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 

 .مايندشهر محل سكونت خود را انتخاب ن/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي
  
  

 بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
35 35 - 70 شيمي محض با آزمون روزانه 10001
11 11 - 22 اقتصاد با آزمون روزانه 22551
10 10 - 20 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10002
3 3 - 6 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22552

 ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- زن مرد 12 اقتصاد با آزمون روزانه 22553
- زن مرد 11 تاريخ اسالم با آزمون روزانه 22554
- زن مرد 11 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22555
- زن مرد 11 ماليمديريت  با آزمون روزانه 22556

 دانشگاه اراك
60 زن مرد - زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10003
- زن مرد 60 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10004
60 زن مرد - شيمي محض با آزمون روزانه 10005
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10006
- زن مرد 12 اقتصاد با آزمون روزانه 22557
- زن مرد 11 روانشناسي با آزمون روزانه 22558
- زن مرد 48 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22559
10 زن مرد - زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10007
- زن مرد 10 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10008
- زن مرد 2 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22560
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10009
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10010
- زن مرد 35 برداري ازگياهان دارويي و معطر بهره كارداني توليد و با سوابق تحصيليصرفا  روزانه 10011
- زن مرد 10 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10012
- زن مرد 10 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10013
2 2 4 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22561

 دانشگاه اردكان
- زن مرد 20 محيط زيستعلوم و مهندسي  با آزمون روزانه 10014
18 17 - 35 كارداني دامپزشكي با آزمون روزانه 10015
4 4 - 8 اقتصاد اسالمي با آزمون روزانه 22562
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 22563
4 4 - 8 روانشناسي با آزمون روزانه 22564
4 4 - 8 مديريت دولتي با آزمون روزانه 22565
5 5 - 10 كارداني دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10016
1 1 - 2 اقتصاد اسالمي با آزمون نوبت دوم 22566
1 1 - 2 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22567
1 1 - 2 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 22568
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10017
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10018
- - مرد 9 كارداني علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 22569
- زن مرد 10 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10019
- زن مرد 10 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10020
- زن مرد 10 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10021
- زن مرد 8 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22570
- - مرد 3 كارداني علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22571

 دانشگاه اروميه
- زن مرد 40 دامپزشكي با آزمون روزانه 10022
60 زن مرد - زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10023
- زن مرد 60 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10024
- زن مرد 65 شيمي محض با آزمون روزانه 10025
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  آزمونبا  روزانه 10026
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10027
- زن مرد 15 اقتصاد با آزمون روزانه 22572
- زن مرد 15 حسابداري با آزمون روزانه 22573
- زن مرد 14 روانشناسي با آزمون روزانه 22574
40 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22575
- زن مرد 15 بازرگاني مديريت با آزمون روزانه 22576
- زن مرد 15 مديريت دولتي با آزمون روزانه 22577
40 زن مرد - دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10028
- زن مرد 50 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10029
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10030
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10031
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10032
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10033
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت سوابق تحصيلي صرفا با روزانه 10034
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10035



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  20 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندواب(دانشگاه اروميه 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز با آزمون روزانه 10036
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10037

 دانشگاه اصفهان
- زن مرد 45 زمين شناسي با آزمون روزانه 10038
- زن مرد 35 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10039
- زن مرد 40 شناسي سلولي و مولكوليزيست  با آزمون روزانه 10040
- زن مرد 35 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10041
- زن مرد 40 شيمي محض با آزمون روزانه 10042
- زن مرد 40 ميكروبيولوژي با آزمون روزانه 10043
- زن مرد 21 اقتصاد با آزمون روزانه 22578
- زن مرد 20 حسابداري با آزمون روزانه 22579
- زن مرد 18 روانشناسي با آزمون روزانه 22580
- زن مرد 32 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22581
- زن مرد 9 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22582
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22583
- زن مرد 9 مديريت دولتي با آزمون روزانه 22584
- زن مرد 9 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22585
- زن مرد 3 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22586
- زن مرد 5 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22587
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22588
- زن مرد 2 مديريت بازرگاني آزمونبا  نوبت دوم 22589
- زن مرد 2 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 22590
- زن مرد 2 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 22591

 )ويژه خواهران( تهران - ) س(دانشگاه الزهرا 
- زن - 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10044
- زن - 45 زيست شناسي گياهي آزمونبا  روزانه 10045
- زن - 30 زيست فناوري با آزمون روزانه 10046
- زن - 45 شيمي محض با آزمون روزانه 10047
- زن - 35 ميكروبيولوژي با آزمون روزانه 10048
- زن - 9 اقتصاد با آزمون روزانه 22592
- زن - 8 حسابداري با آزمون روزانه 22593
- زن - 18 روانشناسي با آزمون روزانه 22594
- زن - 8 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22595
- زن - 8 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22596
8 زن - - مديريت مالي با آزمون روزانه 22597
48 زن - - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22598

 دانشگاه ايالم
- زن مرد 25 غذايي بهداشت مواد با آزمون روزانه 10049
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون روزانه 10050
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون روزانه 10051
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10052
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10053
- زن مرد 30 كارداني دامپزشكي با آزمون روزانه 10054
- زن مرد 6 اقتصاد با آزمون روزانه 22599
- زن مرد 6 حسابداري با آزمون روزانه 22600
- زن مرد 6 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22601
- زن مرد 20 بهداشت مواد غذايي با آزمون نوبت دوم 10055
- زن مرد 15 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10056
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10057
- زن مرد 15 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10058
- زن مرد 15 كارداني دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10059
- زن مرد 6 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22602
- زن مرد 6 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22603
- زن مرد 6 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 22604
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10060
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10061
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10062
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10063
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10064
- زن مرد 15 علوم و مهندسي باغباني با سوابق تحصيليصرفا  نوبت دوم 10065
- زن مرد 15 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10066
- زن مرد 15 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10067
- زن مرد 20 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10068
- زن مرد 15 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10069
- زن مرد 10 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10070
4 2 - 6 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22605

 )محل تحصيل آموزشكده كشاورزي دهلران(دانشگاه ايالم 
- زن مرد 35 كارداني تكنولوژي توليدات دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10071

 دانشگاه بجنورد
- زن مرد 27 اقتصاد با آزمون روزانه 22606
- زن مرد 27 حسابداري با آزمون روزانه 22607
- زن مرد 15 روانشناسي با آزمون روزانه 22608
- زن مرد 15 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22609
- زن مرد 9 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22610
- زن مرد 9 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22611
9 زن مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22612

 دانشگاه بزرگمهر قاينات
- زن مرد 18 حسابداري با آزمون روزانه 22613
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22614

  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  21 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 همدان - سينا دانشگاه بوعلي 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
هتعنوان رش نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 50 شيمي محض با آزمون روزانه 10072
- زن مرد 35 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون روزانه 10073
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10074
- زن مرد 45 كارداني دامپزشكي با آزمون روزانه 10075
- زن مرد 14 اقتصاد با آزمون روزانه 22615
- زن مرد 14 حسابداري با آزمون روزانه 22616
- زن مرد 14 روانشناسي با آزمون روزانه 22617
- زن مرد 32 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22618
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10076
- زن مرد 65 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10077
- زن مرد 70 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10078
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 10079
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10080
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10081
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10082

 )تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي تويسركانمحل (همدان  - دانشگاه بوعلي سينا 
- - مرد .امكان انتقال به دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10083

 )محل تحصيل دانشكده علوم و صنايع غذايي بهار(همدان  - دانشگاه بوعلي سينا 
- زن - .دانشگاه بوعلي سينا وجود نداردامكان انتقال به  25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10084

 )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن(همدان  - دانشگاه بوعلي سينا 

 .امكان انتقال به دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد
- - مرد 14 حسابداري آزمونبا  روزانه 22619
- - مرد 15 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22620
- - مرد 15 مديريت دولتي با آزمون روزانه 22621
- - مرد 15 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22622

 دانشگاه بيرجند
- زن مرد 50 زيست شناسي با آزمون روزانه 10085
- زن مرد 25 گياه پزشكي آزمونبا  روزانه 10086
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 22623
- زن مرد 36 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22624
- زن مرد 24 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22625
- زن مرد 20 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10087
- زن مرد 15 گياه پزشكي آزمونبا  نوبت دوم 10088
- زن مرد 6 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22626
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22627
- زن مرد 6 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 22628
- زن مرد 40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10089
- زن مرد 45 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10090
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10091
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10092
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10093
- زن مرد 25 توليد و ژنتيك گياهي مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10094
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10095
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10096
- زن مرد 20 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10097
- زن مرد 10 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10098
- زن مرد 15 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10099
- زن مرد 15 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10100
- زن مرد 15 علوم و مهندسي محيط زيست تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 10101
- زن مرد 15 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10102
- زن مرد 15 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10103
- زن مرد 15 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10104
3 زن مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22629

 )محل تحصيل آموزشكده كشاورزي سرايان(دانشگاه بيرجند 
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10105
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10106

 قزوين - ) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 
- زن مرد 40 زمين شناسي با آزمون روزانه 10107
- زن مرد 40 شيمي محض با آزمون روزانه 10108
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني با آزمون روزانه 10109
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز با آزمون روزانه 10110
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 22630
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 22631
- زن مرد 12 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22632

 دانشگاه تبريز
- زن مرد 35 دامپزشكي با آزمون روزانه 10111
- زن مرد 48 بهداشت و بازرسي گوشت با آزمون روزانه 10112
- زن مرد 40 زمين شناسي با آزمون روزانه 10113
- زن مرد 40 زيست شناسي با آزمون روزانه 10114
- زن مرد 30 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10115
- زن مرد 40 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10116
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون روزانه 10117
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10118
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10119
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10120
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز با آزمون روزانه 10121
- زن مرد 16 اقتصاد با آزمون روزانه 22633
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي آزمون با روزانه 22634
- زن مرد 11 جهانگردي با آزمون روزانه 22635
- زن مرد 7 روانشناسي با آزمون روزانه 22636



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  22 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 تبريزدانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
24 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22637
- زن مرد 11 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22638
- زن مرد 15 دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10122
- زن مرد 12 بهداشت و بازرسي گوشت با آزمون نوبت دوم 10123
- زن مرد 10 زمين شناسي با آزمون نوبت دوم 10124
- زن مرد 10 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10125
- زن مرد 20 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10126
- زن مرد 10 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10127
- زن مرد 18 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10128
- زن مرد 18 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10129
- زن مرد 20 گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10130
- زن مرد 11 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22639
- زن مرد 16 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 22640
- زن مرد 7 جهانگردي با آزمون نوبت دوم 22641
- زن مرد 5 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22642
16 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22643
- زن مرد 7 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 22644
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10131
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10132
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10133
- زن مرد 10 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10134
- زن مرد 9 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10135
- زن مرد 9 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي سوابق تحصيليصرفا با  نوبت دوم 10136
- زن مرد 10 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10137
- زن مرد 12 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10138

 )محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر(دانشگاه تبريز 

 .امكان انتقال به دانشگاه تبريز وجود ندارد

- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10139
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10140
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10141
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 10142
- زن مرد 12 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10143
- زن مرد 12 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10144
- زن مرد 24 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10145
- زن مرد 12 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10146

 دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل
- زن مرد 30 بهداشت مواد غذايي با آزمون روزانه 10147
- زن مرد 30 بهداشت و بازرسي گوشت با آزمون روزانه 10148
- زن مرد 50 زيست فناوري با آزمون روزانه 10149
- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون روزانه 10150
- زن مرد 30 كارداني دامپزشكي با آزمون روزانه 10151
- زن مرد 15 بهداشت مواد غذايي با آزمون نوبت دوم 10152
- زن مرد 15 بهداشت و بازرسي گوشت با آزمون نوبت دوم 10153
- زن مرد 30 زيست فناوري دوم نوبت 10154 با آزمون 
- زن مرد 15 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10155
- زن مرد 15 كارداني دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10156
- زن مرد 30 برداري ازگياهان دارويي و معطر كارداني توليد و بهره صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10157
- زن مرد 20 برداري ازگياهان دارويي و معطر توليد و بهرهكارداني  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10158

 دانشگاه تربت حيدريه
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10159
- زن مرد 25 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10160
- زن مرد 40 تكنولوژي توليدات گياهي كارداني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10161
- زن مرد 40 برداري ازگياهان دارويي و معطر كارداني توليد و بهره صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10162
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 22645
- زن مرد 10 گياهيمهندسي توليد و ژنتيك  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10163
- زن مرد 10 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10164
- زن مرد 10 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10165
- زن مرد 10 برداري ازگياهان دارويي و معطر كارداني توليد و بهره صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10166
- زن مرد 8 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22646

 دانشگاه تهران
- زن مرد 50 دامپزشكي با آزمون روزانه 10167
- زن مرد 30 زمين شناسي با آزمون روزانه 10168
- زن مرد 15 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10169
- زن مرد 15 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10170
- زن مرد 15 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10171
- زن مرد 15 زيست فناوري با آزمون روزانه 10172
- زن مرد 25 شيمي محض با آزمون روزانه 10173
- زن مرد 15 ميكروبيولوژي با آزمون روزانه 10174

اسامي چند برابر ظرفيـت(پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
پس از اتمام مرحله انتخاب رشـته، اسـتخراج و رشتهمتقاضيان اين 

براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتـي
 ).سازمان سنجش اعالم خواهد شد

 با آزمون روزانه 22647 دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي 11 - زن مرد

- زن مرد 18 اقتصاد با آزمون روزانه 22648
- زن مرد 9 حسابداري با آزمون روزانه 22649
- زن مرد 24 روانشناسي با آزمون روزانه 22650
- زن مرد 20 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22651
- زن مرد 9 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22652
- زن مرد 8 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22653
- زن مرد 8 مديريت دولتي با آزمون روزانه 22654
- زن مرد 8 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22655
- زن مرد 8 مديريت مالي با آزمون روزانه 22656
- زن مرد 50 دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10175



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  23 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 )محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي واقع در كرج(دانشگاه تهران 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
10 10 - 20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار با آزمون روزانه 10176
13 12 - 25 علوم و مهندسي باغباني با آزمون روزانه 10177
10 10 - 20 علوم و مهندسي جنگل با آزمون روزانه 10178
13 12 - 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10179
10 10 - 20 علوم و مهندسي شيالت با آزمون روزانه 10180
10 10 - 20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10181
10 10 - 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10182
10 10 - 20 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10183
13 12 - 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي با آزمون روزانه 10184
11 9 - 20 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي با آزمون روزانه 10185
10 10 - 20 مهندسي صنايع مبلمان با آزمون روزانه 10186
11 9 - 20 مهندسي طبيعت با آزمون روزانه 10187
13 12 - 25 مهندسي علوم دامي با آزمون روزانه 10188
13 12 - 25 مهندسي فضاي سبز با آزمون روزانه 10189
8 8 - 16 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 22657

 )محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت(دانشگاه تهران 
13 12 - 25 علوم و مهندسي باغباني با آزمون روزانه 10190
13 12 - 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10191
13 12 - 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي با آزمون روزانه 10192
13 12 - 25 مهندسي علوم دامي آزمونبا  روزانه 10193

 )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

رعايت حجاب اسالمي با پوشش چادر براي بانوان 
 .باشد الزامي مي

- زن مرد 8 حسابداري با آزمون روزانه 22658
- زن مرد 8 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22659
- زن مرد 8 مديريت دولتي با آزمون روزانه 22660
- زن مرد 8 مديريت مالي با آزمون روزانه 22661

 دانشگاه جهرم
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10194
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10195
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي با سوابق تحصيليصرفا  روزانه 10196

 دانشگاه جيرفت
- زن مرد 20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10197
- زن مرد 16 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22662
- زن مرد 10 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10198
- زن مرد 25 كشاورزي پايدارترويج و آموزش  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10199
- زن مرد 20 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10200
- زن مرد 20 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10201
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10202
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10203
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10204
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10205
- زن مرد 25 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10206
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10207
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10208
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10209
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي تحصيليصرفا با سوابق  روزانه 22663
- زن مرد 10 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10210
- زن مرد 10 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10211
- زن مرد 5 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10212
- زن مرد 10 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10213
- زن مرد 10 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10214
- زن مرد 15 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10215
- زن مرد 15 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10216
- زن مرد 10 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10217
- زن مرد 10 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10218
- زن مرد 10 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10219
- زن مرد 10 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10220
- زن مرد 8 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22664
- زن مرد 4 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22665

 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- زن مرد 56 زيست شناسي با آزمون روزانه 10221
56 زن مرد - زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10222
- زن مرد 48 شيمي محض با آزمون روزانه 10223
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10224
- زن مرد 13 روانشناسي با آزمون روزانه 22666
- زن مرد 38 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22667
- زن مرد 14 زيست شناسي آزمونبا  نوبت دوم 10225
14 زن مرد - زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10226
- زن مرد 12 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10227
- زن مرد 12 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون نوبت دوم 10228
- زن مرد 2 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22668
- زن مرد 10 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22669

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
- زن مرد 60 شيمي محض با آزمون روزانه 10229
- زن مرد 14 اقتصاد با آزمون روزانه 22670
- زن مرد 14 حسابداري با آزمون روزانه 22671
- زن مرد 17 روانشناسي با آزمون روزانه 22672
- زن مرد 21 دانش شناسي علم اطالعات و با آزمون روزانه 22673
- زن مرد 14 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22674
- زن مرد 14 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22675

  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  24 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 )محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان(بوشهر  -دانشگاه خليج فارس 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10230

- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10231
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت تحصيليصرفا با سوابق  روزانه 10232
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10233

 )محل تحصيل واحد كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي 
- زن مرد 50 زمين شناسي با آزمون روزانه 10234
- زن مرد 40 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10235
- زن مرد 40 سلولي و مولكوليزيست شناسي  با آزمون روزانه 10236
- زن مرد 40 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10237
- زن مرد 30 زيست فناوري با آزمون روزانه 10238
- زن مرد 35 شيمي محض با آزمون روزانه 10239
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون روزانه 22676
28 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22677
- زن مرد 9 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22678

 تهران -دانشگاه خوارزمي 
- زن مرد محل تحصيل واحد تهران 18 اقتصاد با آزمون روزانه 22679
- زن مرد محل تحصيل واحد تهران 21 حسابداري با آزمون روزانه 22680
- زن مرد محل تحصيل واحد تهران 8 مديريت امور بانكي با آزمون روزانه 22681
- زن مرد محل تحصيل واحد تهران 8 مديريت امور گمركي با آزمون روزانه 22682
- زن مرد محل تحصيل واحد تهران 8 مديريت بيمه با آزمون روزانه 22683
- زن مرد محل تحصيل واحد تهران 11 مديريت مالي آزمونبا  روزانه 22684

 دانشگاه دامغان
- زن مرد 40 زيست شناسي با آزمون روزانه 10240
- زن مرد 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10241
56 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22685
- زن مرد 20 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10242
- زن مرد 20 سلولي و مولكوليزيست شناسي  با آزمون نوبت دوم 10243
16 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22686
- زن مرد 50 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10244
- زن مرد 40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10245
- زن مرد 70 شيمي محض با سوابق تحصيليصرفا  روزانه 10246
- زن مرد 20 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10247
- زن مرد 20 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10248
- زن مرد 20 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10249

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- زن مرد 9 اقتصاد با آزمون روزانه 22687
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22688
- زن مرد 5 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22689
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 22690
- زن مرد 30 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10250
- زن مرد 25 زيست شناسي دريا صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10251
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10252
- زن مرد 30 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10253
- زن مرد 20 زيست شناسي دريا صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10254
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10255

 كرمانشاه - دانشگاه رازي 
- زن مرد 30 دامپزشكي با آزمون روزانه 10256
- زن مرد 30 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10257
- زن مرد 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10258
- زن مرد 30 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10259
- زن مرد 40 شيمي محض با آزمون روزانه 10260
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10261
- زن مرد 27 اقتصاد با آزمون روزانه 22691
- زن مرد 21 حسابداري با آزمون روزانه 22692
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 22693
- زن مرد 32 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22694
- زن مرد 12 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22695
- زن مرد 15 دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10262
- زن مرد 15 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10263
- زن مرد 15 سلولي و مولكوليزيست شناسي  با آزمون نوبت دوم 10264
- زن مرد 15 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10265
- زن مرد 20 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10266
- زن مرد 14 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22696
- زن مرد 21 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22697
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22698
- زن مرد 16 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22699
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10267
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10268
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10269
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10270
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10271
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10272
- زن مرد 25 علوم دامي مهندسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10273
8 8 16 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22700

 )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود(كرمانشاه  - دانشگاه رازي 
- زن مرد 15 حسابداري با آزمون روزانه 22701
- زن مرد 15 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22702
- زن مرد 15 مديريت مالي با آزمون روزانه 22703

 دانشگاه زابل
- زن مرد 20 دامپزشكي با آزمون روزانه 10274
- زن مرد 28 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22704
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 فصل دوم  25 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 زابلدانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
تحصيلي دوره محل  نحوه پذيرش 

دوم زن مرد اول
- زن مرد 11 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22705
- زن مرد 15 دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10275
- زن مرد 5 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 22706
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10276
- زن مرد 35 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10277
- زن مرد 35 زيست شناسي جانوري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10278
- زن مرد 35 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10279
35 زن مرد - شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10280
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10281
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10282
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10283
- زن مرد 25 )كشاورزي(مهندسي صنايع غذايي علوم و  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10284
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10285
- زن مرد 25 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10286
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 10287
- زن مرد 20 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10288
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10289
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10290
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10291
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 22707
- زن مرد 15 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10292
- زن مرد 15 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10293
- زن مرد 15 شناسي جانوريزيست  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10294
- زن مرد 15 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10295
15 زن مرد - شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10296
- زن مرد 15 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10297
- زن مرد 15 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10298
- زن - 15 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10299
- زن مرد 15 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10300
- زن مرد 15 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10301
- زن مرد 15 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10302
- زن مرد 15 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10303
- - مرد 15 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10304
- زن مرد 15 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10305
- زن مرد 15 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10306
- زن مرد 15 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10307
- زن مرد 12 اقتصاد كشاورزي تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 22708
- زن مرد 12 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22709
5 زن مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22710

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  پرديس خودگردان 10308 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 25 مهندسي فضاي سبز پرديس خودگردان 10309 صرفا با سوابق تحصيلي

 دانشگاه زنجان
- زن مرد 45 زيست شناسي با آزمون روزانه 10310
- زن مرد 45 شيمي محض با آزمون روزانه 10311
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10312
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10313
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون روزانه 22711
36 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22712
- زن مرد 11 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22713
11 زن مرد - مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22714
- زن مرد 9 كارداني حسابداري با آزمون روزانه 22715
- زن مرد 5 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10314
- زن مرد 5 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10315
- زن مرد 5 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10316
- زن مرد 5 گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10317
11 زن مرد - روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22716
4 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22717
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10318
- زن مرد 45 زمين شناسي سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 10319
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10320
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10321
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10322
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10323
- زن مرد 5 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10324
- زن مرد 5 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10325
- زن مرد 5 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10326
- زن مرد 5 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10327
- زن مرد 10 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10328
- زن مرد 10 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10329

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون روزانه 22718
- زن مرد 2 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22719

 دانشگاه سمنان
- زن مرد 25 دامپزشكي با آزمون روزانه 10330
- زن مرد 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10331
- زن مرد 40 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون روزانه 10332
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10333
- زن مرد 11 اقتصاد با آزمون روزانه 22720
- زن مرد 11 جهانگردي با آزمون روزانه 22721
- زن مرد 9 حسابداري با آزمون روزانه 22722
- زن مرد 32 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22723
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22724



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  26 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 سمناندانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 9 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون روزانه 22725
20 زن مرد - دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10334
- زن مرد 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10335
- زن مرد 40 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10336
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10337
- زن مرد 5 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22726
- زن مرد 11 جهانگردي با آزمون نوبت دوم 22727
- زن مرد 2 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22728
32 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22729
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 22730
- زن مرد 12 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 22731
- زن مرد 12 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 22732
- زن مرد 3 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون نوبت دوم 22733
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10338
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10339
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10340
- زن مرد 10 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10341
- زن مرد 15 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10342
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10343

 )محل تحصيل آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد(دانشگاه سمنان 
- زن مرد 40 كارداني دامپزشكي با آزمون روزانه 10344
- زن مرد 40 كارداني دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10345

 )محل تحصيل دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي مهدي شهر(دانشگاه سمنان 
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 22734
- زن مرد 12 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22735
- زن مرد 6 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22736
- زن مرد 6 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 22737

 )محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر(دانشگاه سمنان 
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10346
- زن مرد 20 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10347
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10348
- زن مرد 5 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10349
- زن مرد 5 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10350
- زن مرد 15 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10351

 اسد آباد همدان - دانشگاه سيدجمال الدين اسد آبادي 
- زن مرد 20 كشاورزياقتصاد  با آزمون روزانه 22738
- زن مرد 40 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22739
- زن مرد 20 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22740
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10352
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز تحصيلي صرفا با سوابق روزانه 10353
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10354
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10355
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22741

 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
- زن مرد 40 زيست شناسي با آزمون روزانه 10356
40 زن مرد - زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10357
- زن مرد 14 اقتصاد با آزمون روزانه 22742
- زن مرد 8 حسابداري با آزمون روزانه 22743
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون روزانه 22744
32 زن مرد - كاربرديشيمي  با آزمون روزانه 22745
- زن مرد 8 مديريت دولتي با آزمون روزانه 22746
- زن مرد 9 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون روزانه 22747
- زن مرد 6 مديريت مالي با آزمون روزانه 22748
40 زن مرد - زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10358
- زن مرد 14 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22749
- زن مرد 8 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22750
9 زن مرد - روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22751
- زن مرد 8 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 22752
- زن مرد 9 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون نوبت دوم 22753
- زن مرد 6 مديريت مالي با آزمون نوبت دوم 22754
- زن مرد 40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10359
- زن مرد 40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10360
25 زن مرد - مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10361
- زن مرد 40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10362
- زن مرد 40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10363
- زن مرد 20 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10364
20 زن مرد - مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10365
9 زن مرد - علوم ورزشي سوابق تحصيليصرفا با  نوبت دوم 22755

 * تهران -دانشگاه شاهد 
مربوط بـه   10880تا  10876هاي  داوطلبان توجه نمايند كدرشته محل

همين دفترچـه   45شاهد عيناً در صفحه هاي گروه پزشكي دانشگاه  رشته
شاهد نيز اعالم گرديـده و در   راهنما، تحت عنوان دانشگاه علوم پزشكي

اين قسمت، فقط براي اطالع رساني بيشتر به داوطلبـان عالقمنـد درج   
 .شده است

- زن مرد 25 پزشكي با آزمون روزانه 10876
- زن مرد 20 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10877
- زن مرد 30 اتاق عمل با آزمون روزانه 10878
- زن مرد 40 پرستاري با آزمون روزانه 10879
- زن مرد 15 پزشكي ظرفيت مازاد 10880 با آزمون
- زن مرد 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10366
- زن مرد 30 زيست فناوري با آزمون روزانه 10367
- زن مرد 18 روانشناسي با آزمون روزانه 22756
- زن مرد 14 دانش شناسيعلم اطالعات و  با آزمون روزانه 22757
- زن مرد 14 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22758
- زن مرد 14 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22759

براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و (پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 
  ).اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد
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 فصل دوم  27 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 دانشگاه شهركرد

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 37 دامپزشكي با آزمون روزانه 10368
- زن مرد 32 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10369
- زن مرد 32 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10370
- زن مرد 32 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10371
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10372
- زن مرد 8 جهانگردي آزمونبا  روزانه 22760
- زن مرد 3 دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10373
- زن مرد 3 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10374
- زن مرد 3 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10375
- زن مرد 3 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10376
- زن مرد 3 گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10377
- زن مرد 1 جهانگردي با آزمون نوبت دوم 22761
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10378
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10379
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 10380
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10381
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10382
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10383
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10384
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10385
- زن مرد 3 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10386
- زن مرد 3 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10387
- زن مرد 3 و مهندسي خاكعلوم  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10388
- زن مرد 3 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10389
- زن مرد 3 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10390
- زن مرد 3 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي سوابق تحصيليصرفا با  نوبت دوم 10391
- زن مرد 3 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10392
- زن مرد 3 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10393

 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- زن مرد 45 دامپزشكي با آزمون روزانه 10394
- زن مرد 25 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10395
- زن مرد 20 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10396
- زن مرد 25 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10397
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون روزانه 10398
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10399
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10400
- زن مرد 11 اقتصاد با آزمون روزانه 22762
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 22763
- زن مرد 10 حسابداري با آزمون روزانه 22764
- زن مرد 8 روانشناسي با آزمون روزانه 22765
- زن مرد 32 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22766
- زن مرد 8 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22767
- زن مرد 11 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22768
45 زن مرد - دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10401
- زن مرد 10 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10402
- زن مرد 10 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10403
- زن مرد 4 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22769
- زن مرد 4 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22770
- زن مرد 5 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22771
- زن مرد 5 علم اطالعات و دانش شناسي آزمون با نوبت دوم 22772
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 22773
- زن مرد 40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10404
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10405
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10406
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10407
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10408
- زن مرد 30 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10409
- زن مرد 10 زيست شناسي جانوري سوابق تحصيليصرفا با  نوبت دوم 10410
- زن مرد 10 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10411
- زن مرد 30 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10412
- زن مرد 15 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10413
- زن مرد 15 علوم و مهندسي خاك دومنوبت  10414 صرفا با سوابق تحصيلي 
- زن مرد 15 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10415
- زن مرد 15 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10416
- زن مرد 15 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10417
- زن مرد 12 كشاورزياقتصاد  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22774
- زن مرد 32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22775

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي بافت(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر 
- زن مرد 12 اقتصاد با آزمون روزانه 22776
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 22777
- زن مرد 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22778
15 15 - 30 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22779
15 15 - 30 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22780
15 15 - 30 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 22781

 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- زن مرد 25 زمين شناسي با آزمون روزانه 10418
- زن مرد 25 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10419
- زن مرد 22 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10420
- زن مرد 20 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10421
- زن مرد 40 زيست فناوري با آزمون روزانه 10422
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون روزانه 10423
- زن مرد 18 اقتصاد با آزمون روزانه 22782



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  28 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 تهران -شهيد بهشتي دانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 9 حسابداري با آزمون روزانه 22783
- زن مرد 15 روانشناسي با آزمون روزانه 22784
- زن مرد 24 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22785
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22786
- زن مرد 9 مديريت دولتي با آزمون روزانه 22787
- زن مرد 9 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22788
- زن مرد 9 ماليمديريت  با آزمون روزانه 22789

 اهواز - دانشگاه شهيد چمران 
- زن مرد 50 دامپزشكي با آزمون روزانه 10424
- زن مرد 45 زمين شناسي با آزمون روزانه 10425
- زن مرد 35 زيست شناسي با آزمون روزانه 10426
- زن مرد 35 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10427
35 زن مرد - شيمي محض با آزمون روزانه 10428
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10429
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10430
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي با آزمون روزانه 10431
- زن مرد 30 ميكروبيولوژي آزمونبا  روزانه 10432
- زن مرد 24 اقتصاد با آزمون روزانه 22790
- زن مرد 11 حسابداري با آزمون روزانه 22791
- زن مرد 11 روانشناسي با آزمون روزانه 22792
- زن مرد 28 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22793
- زن مرد 12 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22794
- زن مرد 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22795
50 زن مرد - دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10433
- زن مرد 5 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10434
- زن مرد 5 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10435
5 زن مرد - شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10436
- زن مرد 5 علوم و مهندسي خاك با آزمون نوبت دوم 10437
- زن مرد 5 گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10438
11 زن مرد - حسابداري با آزمون نوبت دوم 22796
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22797
- زن مرد 4 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22798
- زن مرد 2 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 22799
12 زن مرد - مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 22800
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10439
45 زن مرد - زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10440
- زن مرد 15 توليد و ژنتيك گياهيمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10441

 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- زن مرد 50 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10442
- زن مرد 50 شيمي محض با آزمون روزانه 10443
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10444
- زن مرد 14 اديان و عرفان با آزمون روزانه 22801
- زن مرد 14 روانشناسي با آزمون روزانه 22802
- زن مرد 40 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22803
- زن مرد 14 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22804
- زن مرد 50 زيست شناسي گياهي تحصيليصرفا با سوابق  روزانه 10445
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10446
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10447

 * تهران - دانشگاه شهيد مطهري 
واحـد 22بايسـت   دانشجويان عـالوه بـر واحـدهاي تخصصـي مـي     

 با آزمون روزانه 22805 روانشناسي 8 - زن - .حوزوي را نيز بگذرانند
- زن مرد 36 فقه و حقوق اسالمي با آزمون روزانه 22806
- زن - 18 فلسفه و حكمت اسالمي با آزمون روزانه 22807
- - مرد 8 فلسفه و كالم اسالمي با آزمون روزانه 22808

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

 دانشگاه شيراز
45 45 - 90 دامپزشكي با آزمون روزانه 10448
- زن مرد 35 زمين شناسي آزمونبا  روزانه 10449
- زن مرد 25 زيست شناسي با آزمون روزانه 10450
- زن مرد 25 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10451
- زن مرد 40 شيمي محض با آزمون روزانه 10452
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10453
10 10 - 20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10454
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10455
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10456
- زن مرد 9 اقتصاد با آزمون روزانه 22809
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 22810
4 5 - 9 جهانگردي با آزمون روزانه 22811
- زن مرد 18 حسابداري با آزمون روزانه 22812
5 5 - 10 روانشناسي با آزمون روزانه 22813
5 5 - 10 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22814
4 4 - 8 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22815
4 4 - 8 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22816
3 3 - 6 هتلداري با آزمون روزانه 22817
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10457
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10458
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي تحصيليصرفا با سوابق  روزانه 10459
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10460
13 12 - 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10461

- زن مرد محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي 60 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي مجازي  22818



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  29 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 )دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دارابمحل تحصيل (دانشگاه شيراز 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي با آزمون روزانه 10462
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10463
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10464
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10465

 )محل تحصيل واحد تهران(دانشگاه صنعت نفت 
- زن مرد 8 حسابداري با آزمون روزانه 22819

 دانشگاه صنعتي اروميه
- زن مرد 32 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22820

 دانشگاه صنعتي اصفهان
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون روزانه 10466
12 13 - 25 علوم و مهندسي باغباني با آزمون روزانه 10467
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10468
10 10 - 20 علوم و مهندسي شيالت با آزمون روزانه 10469
12 13 - 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10470
7 13 - 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10471
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10472
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي آزمونبا  روزانه 10473
10 10 - 20 مهندسي طبيعت با آزمون روزانه 10474
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي با آزمون روزانه 10475
- زن مرد 24 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22821

 دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
- زن مرد 64 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22822

 بهبهان -) ص(خاتم االنبياءدانشگاه صنعتي 
- زن مرد 30 زيست شناسي با آزمون روزانه 10476
- زن مرد 30 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10477
- زن مرد 32 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22823
- زن مرد 5 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10478
- زن مرد 5 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10479
- زن مرد 4 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22824
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10480
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10481
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10482
- زن مرد 20 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10483
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10484
- زن مرد 5 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10485
- زن مرد 10 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10486
- زن مرد 10 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10487
- زن مرد 8 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10488
- زن مرد 5 مهندسي طبيعت دومنوبت  10489 صرفا با سوابق تحصيلي 

 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
- زن مرد 32 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22825

 دانشگاه صنعتي شاهرود
- زن مرد 60 شيمي محض با آزمون روزانه 10490
- زن مرد 20 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10491
- زن مرد 15 اقتصاد با آزمون روزانه 22826
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 22827
- زن مرد 12 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22828
- زن مرد 20 گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10492
- زن مرد 6 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22829
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22830
- زن مرد 12 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 22831
- زن مرد 40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10493
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10494
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10495
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10496
- زن مرد 10 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10497
- زن مرد 20 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10498
- زن مرد 5 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10499
- زن مرد 5 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10500
- زن مرد 5 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10501

 تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- زن مرد 25 شيمي محض با آزمون روزانه 10502
- زن مرد 20 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22832

 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- زن مرد 36 اقتصاد با آزمون روزانه 22833
- زن مرد 5 جهانگردي با آزمون روزانه 22834
- زن مرد 9 حسابداري با آزمون روزانه 22835
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون روزانه 22836
- زن مرد 9 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22837
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22838
- زن مرد 5 مديريت بيمه با آزمون روزانه 22839
- زن مرد 5 مديريت دولتي با آزمون روزانه 22840
- زن مرد 5 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22841
- زن مرد 3 هتلداري آزمونبا  روزانه 22842
- زن مرد 30 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22843
- زن مرد 4 جهانگردي با آزمون نوبت دوم 22844
- زن مرد 8 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22845
- زن مرد 8 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22846
- زن مرد 8 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 22847
- زن مرد 4 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 22848



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  30 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 4 مديريت بيمه با آزمون نوبت دوم 22849
- زن مرد 4 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 22850
- زن مرد 4 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 22851
- زن مرد 3 هتلداري با آزمون نوبت دوم 22852

  )محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو( تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- زن مرد 11 مديريت بيمه اكو با آزمون روزانه 22853
- زن مرد 9 مديريت بيمه اكو با آزمون نوبت دوم 22854

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

 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - دانشگاه علوم انتظامي امين 
- - مرد شرايط در انتهاي دفترچه -ويژه شاغلين ناجا  120 انتظاميعلوم  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 22855

 تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 
- زن مرد 6 روانشناسي با آزمون روزانه 22856

 مالثاني اهواز - دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10503
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10504
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 22857
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10505
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10506
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10507
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10508
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10509
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10510
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10511

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10512
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10513
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 22858
- زن مرد 10 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10514
- زن مرد 10 گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10515
- زن مرد 8 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 22859
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10516
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10517
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10518
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10519
- زن مرد 25 شيالتعلوم و مهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10520
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10521
- زن مرد 20 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10522
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت تحصيليصرفا با سوابق  روزانه 10523
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10524
- زن مرد 10 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10525
- زن مرد 10 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10526
- زن مرد 10 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10527
- زن مرد 10 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10528
- زن مرد 10 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10529
- زن مرد 10 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10530
- زن مرد 10 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10531
- زن مرد 10 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10532
- زن مرد 10 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10533

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10534
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10535
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز با آزمون روزانه 10536
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 22860
- زن مرد 25 )كشاورزي(غذايي علوم و مهندسي صنايع  با آزمون نوبت دوم 10537
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10538
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 22861
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10539
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10540
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10541
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10542
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10543
- زن مرد 20 مهندسي محيط زيستعلوم و  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10544
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10545
- زن مرد 20 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10546
- زن مرد 20 مهندسي صنايع مبلمان صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10547
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10548
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10549
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10550
- زن مرد 25 مهندسي باغبانيعلوم و  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10551
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10552
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10553
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 10554
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10555
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10556
- زن مرد 20 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10557
- زن مرد 20 مهندسي صنايع مبلمان صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10558
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10559
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10560
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10561



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  31 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 8 اقتصاد با آزمون روزانه 22862
- زن مرد 9 مديريت و بازرگاني دريايي با آزمون روزانه 22863
- زن مرد 2 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22864
- زن مرد 2 مديريت و بازرگاني دريايي با آزمون نوبت دوم 22865
- زن مرد 30 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10562
- زن مرد 30 زيست شناسي دريا صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10563
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10564
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10565
- زن مرد 5 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10566
- زن مرد 5 زيست شناسي دريا صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10567

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران(سازمان اوقاف و امور خيريه  -قرآن كريم دانشگاه علوم و معارف 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 22870
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 22871

 )علوم قرآني دولت آباد اصفهانمحل تحصيل دانشكده (سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 22876
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22877

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زابل(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
3 3 - 6 حديث علوم قرآن و با آزمون روزانه 22878
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22879

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
- زن - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 22880
- زن - 6 قرآن و حديثعلوم  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22881

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
- زن - 3 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 22884
- - مرد 3 فقه و مباني حقوق اسالمي با آزمون روزانه 22885
- زن - 3 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 22886
- - مرد 3 فقه و مباني حقوق اسالمي با آزمون نوبت دوم 22887

 )قممحل تحصيل دانشكده علوم قرآني ( سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 22888
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22889

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 22890
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث سوابق تحصيليصرفا با  نوبت دوم 22891

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 22892
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22893

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 22894
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 22895

 )ماليرمحل تحصيل دانشكده علوم قرآني (سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 22896
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22897

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با سوابق تحصيلي صرفا روزانه 22866
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22867

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني بجنورد(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
9 9 - 18 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 22868
9 9 - 18 قرآن و حديثعلوم  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22869

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خمين(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
6 12 - 18 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 22872
6 12 - 18 علوم قرآن و حديث با سوابق تحصيليصرفا  نوبت دوم 22873

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 22874
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22875

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شاهرود(سازمان اوقاف و امور خيريه  -قرآن كريم دانشگاه علوم و معارف 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 22882
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22883

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد(خيريه سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 22898
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22899

 دانشگاه فردوسي مشهد
- زن مرد 40 دامپزشكي با آزمون روزانه 10568
- زن مرد 30 غذاييبهداشت مواد  با آزمون روزانه 10569
- زن مرد 30 زمين شناسي با آزمون روزانه 10570
- زن مرد 25 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10571
- زن مرد 25 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10572
- زن مرد 25 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10573
- زن مرد 25 شيمي محض با آزمون روزانه 10574
- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون روزانه 10575
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني با آزمون روزانه 10576
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10577
10 10 - 20 علوم و مهندسي شيالت آزمونبا  روزانه 10578
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10579
10 10 - 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10580
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10581
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي با آزمون روزانه 10582
10 10 - 20 مهندسي طبيعت با آزمون روزانه 10583



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  32 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 دانشگاه فردوسي مشهد  ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي با آزمون روزانه 10584
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز با آزمون روزانه 10585
- زن مرد 14 اقتصاد با آزمون روزانه 22900
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 22901
- زن مرد 14 حسابداري با آزمون روزانه 22902
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون روزانه 22903
- زن مرد 20 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22904
- زن مرد 11 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22905
- زن مرد 8 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22906
- زن مرد 8 مديريت دولتي با آزمون روزانه 22907
- زن مرد 8 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22908
36 زن مرد - دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10586
- زن مرد 20 بهداشت مواد غذايي با آزمون نوبت دوم 10587
- زن مرد 15 زمين شناسي با آزمون نوبت دوم 10588
- زن مرد 15 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10589
- زن مرد 15 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10590
- زن مرد 15 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10591
- زن مرد 10 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10592
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10593
- زن مرد 10 علوم و مهندسي باغباني با آزمون نوبت دوم 10594
- زن مرد 15 علوم و مهندسي خاك با آزمون نوبت دوم 10595
8 7 - 15 علوم و مهندسي شيالت با آزمون نوبت دوم 10596
- زن مرد 10 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10597
8 7 - 15 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون نوبت دوم 10598
- زن مرد 10 گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10599
- زن مرد 10 توليد و ژنتيك گياهيمهندسي  با آزمون نوبت دوم 10600
8 7 - 15 مهندسي طبيعت با آزمون نوبت دوم 10601
- زن مرد 10 مهندسي فضاي سبز با آزمون نوبت دوم 10602
- زن مرد 5 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22909
- زن مرد 8 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 22910
- زن مرد 8 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22911
- زن مرد 6 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22912
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22913
- زن مرد 3 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 22914
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 22915
- زن مرد 3 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 22916
- زن مرد 3 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 22917
- زن مرد 10 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10603

 )ويژه خواهران( سمنان - دانشگاه فرزانگان 
- زن - 45 زيست شناسي با آزمون روزانه 10604
- زن - 40 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10605

 دانشگاه فسا
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10606
- زن مرد 5 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10607
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10608
- زن مرد 10 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10609

 دانشگاه قم
65 50 - 115 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10610
29 26 - 55 اقتصاد با آزمون روزانه 22918
12 12 - 24 حسابداري با آزمون روزانه 22919
60 40 - 100 شيمي كاربردي آزمونبا  روزانه 22920
18 12 - 30 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 22921
14 12 - 26 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22922
15 14 - 29 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22923

 دانشگاه كاشان
- زن مرد 18 زيست فناوري با آزمون روزانه 10611
- زن مرد 22 شيمي محض با آزمون روزانه 10612
- زن مرد 6 روانشناسي با آزمون روزانه 22924
- زن مرد 18 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22925
- زن مرد 6 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22926
- زن مرد 9 زيست فناوري با آزمون نوبت دوم 10613
- زن مرد 10 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10614
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22927
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22928
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 22929

 سنندج - دانشگاه كردستان 
- زن مرد 40 زيست فناوري با آزمون روزانه 10615
- زن مرد 45 شيمي محض با آزمون روزانه 10616
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10617
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10618
- زن مرد 11 اقتصاد با آزمون روزانه 22930
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 22931
- زن مرد 12 جهانگردي با آزمون روزانه 22932
- زن مرد 11 حسابداري با آزمون روزانه 22933
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 22934
36 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22935

- زن مرد ويژه اهل سنت 12 فقه و حقوق شافعي با آزمون روزانه 22936
- زن مرد 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22937
11 زن مرد - اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22938
11 زن مرد - حسابداري با آزمون نوبت دوم 22939
11 زن مرد - روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22940



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  33 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 سنندج - دانشگاه كردستان   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 45 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10619
10 15 - 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10620
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10621
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10622
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10623
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10624
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 10625
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10626
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10627
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10628
10 10 - 20 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10629
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10630
- زن مرد 20 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10631
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10632
- زن مرد 15 )كشاورزي(صنايع غذايي علوم و مهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10633
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10634
- زن مرد 15 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10635
- زن مرد 20 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي سوابق تحصيلي صرفا با نوبت دوم 10636
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10637
- زن مرد 20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10638
- زن مرد 20 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10639
- زن مرد 16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 22941

 )ويژه خواهران( بجنورد -دانشگاه كوثر 
- زن - 80 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10640
- زن - 24 حسابداري با آزمون روزانه 22942
- زن - 64 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22943

 گرگان -دانشگاه گلستان 
- زن مرد 35 جانوري زيست شناسي با آزمون روزانه 10641
- زن مرد 24 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22944
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22945
- زن مرد 10 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10642
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22946
- زن مرد 3 بازرگانيمديريت  با آزمون نوبت دوم 22947
- زن مرد 40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10643
- زن مرد 40 زيست شناسي دريا صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10644
- زن مرد 35 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10645
15 زن مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 22948
- زن مرد 10 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10646
- زن مرد 10 زيست شناسي دريا صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10647
- زن مرد 10 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10648
3 زن مرد - علوم ورزشي دوم نوبت 22949 صرفا با سوابق تحصيلي 

 دانشگاه گنبد
- زن مرد 25 زيست شناسي با آزمون روزانه 10649
- زن مرد 25 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10650
- زن مرد 8 اقتصاد با آزمون روزانه 22950
- زن مرد 8 اقتصاد اسالمي با آزمون روزانه 22951
- زن مرد 8 حسابداري با آزمون روزانه 22952
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون روزانه 22953
- زن مرد 8 كارداني حسابداري با آزمون روزانه 22954
- زن مرد 25 زيست شناسي جانوري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10651
- زن مرد 25 زيست شناسي دريا تحصيليصرفا با سوابق  روزانه 10652
- زن مرد 25 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10653
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10654
- زن مرد 20 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10655
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10656
- زن مرد 25 كارداني شيمي آزمايشگاهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10657
5 5 10 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 22955
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10658

 )محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزادشهر(دانشگاه گنبد 
- زن - 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22956
- زن - 12 مديريت بيمه با آزمون روزانه 22957
- زن - 12 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22958

 رشت -دانشگاه گيالن 
- زن مرد 50 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10659
- زن مرد 45 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10660
- زن مرد 45 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10661
- زن مرد 45 شيمي محض با آزمون روزانه 10662
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10663
- زن مرد 25 پزشكيگياه  با آزمون روزانه 10664
- زن مرد 14 اقتصاد با آزمون روزانه 22959
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 22960
- زن مرد 11 جهانگردي با آزمون روزانه 22961
- زن مرد 11 حسابداري با آزمون روزانه 22962
- زن مرد 14 روانشناسي آزمونبا  روزانه 22963
- زن مرد 36 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22964
- زن مرد 14 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22965
- زن مرد 14 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 22966
- زن مرد 20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10665
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10666
- زن مرد 14 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22967
- زن مرد 16 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 22968
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 فصل دوم  34 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 رشت - دانشگاه گيالن   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 11 جهانگردي با آزمون نوبت دوم 22969
- زن مرد 11 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22970
- زن مرد 14 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22971
- زن مرد 14 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 22972
- زن مرد 14 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 22973
- زن مرد 45 زيست شناسي دريا صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10667
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10668
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10669
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي تحصيلي صرفا با سوابق روزانه 10670
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10671
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10672
- زن مرد 15 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10673
- زن مرد 20 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10674
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10675

 )محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا(رشت  -دانشگاه گيالن 
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت با آزمون روزانه 10676
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10677
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10678
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10679
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10680
- زن مرد 20 مهندسي شيالت علوم و صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10681
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10682
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10683

 خرم آباد -دانشگاه لرستان 
- زن مرد 25 دامپزشكي آزمونبا  روزانه 10684
- زن مرد 45 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10685
- زن مرد 45 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10686
- زن مرد 45 شيمي محض با آزمون روزانه 10687
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10688
- زن مرد 12 اقتصاد با آزمون روزانه 22974
- زن مرد 11 روانشناسي با آزمون روزانه 22975
- زن مرد 36 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 22976
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22977
- زن مرد 20 دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10689
- زن مرد 15 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10690
- زن مرد 15 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10691
- زن مرد 12 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 22978
- زن مرد 12 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 22979
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 22980
- زن مرد 45 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10692
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10693
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10694
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10695
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي تحصيلي صرفا با سوابق روزانه 10696
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10697
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10698
- زن مرد 15 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10699
- زن مرد 15 زيست شناسي گياهي تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 10700
- زن مرد 10 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10701
- زن مرد 10 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10702
- زن مرد 10 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10703
- زن مرد 10 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10704
- زن مرد 10 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10705
- زن مرد 10 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10706
- زن مرد 10 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10707

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر(خرم آباد  -دانشگاه لرستان 
- زن - 15 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22981
- زن - 15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 22982

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر(خرم آباد  -دانشگاه لرستان 
- - مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 22983
- - مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 22984
- - مرد 5 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22985
- - مرد 5 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22986
- - مرد 25 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10708
15 - مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 22987
- - مرد 15 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10709

 )دلفان محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباد(خرم آباد  -دانشگاه لرستان 
- - مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 22988
- - مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 22989
- - مرد 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22990
- - مرد 6 حسابداري با آزمون نوبت دوم 22991
- - مرد 6 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 22992
- - مرد 6 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 22993

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
- زن مرد 20 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10710
- زن مرد 25 مولكوليزيست شناسي سلولي و  با آزمون روزانه 10711
- زن مرد 20 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10712
- زن مرد 25 شيمي محض با آزمون روزانه 10713
- زن مرد 25 ميكروبيولوژي با آزمون روزانه 10714
- زن مرد 15 اقتصاد با آزمون روزانه 22994
- زن مرد 9 جهانگردي با آزمون روزانه 22995



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  35 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 بابلسر - دانشگاه مازندران   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 9 حسابداري با آزمون روزانه 22996
- زن مرد 8 روانشناسي با آزمون روزانه 22997
- زن مرد 20 كاربرديشيمي  با آزمون روزانه 22998
- زن مرد 11 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 22999
- زن مرد 11 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 23000
- زن مرد 20 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10715
- زن مرد 25 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10716
- زن مرد 25 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10717
- زن مرد 25 ميكروبيولوژي با آزمون نوبت دوم 10718
- زن مرد 15 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 23001
- زن مرد 9 جهانگردي با آزمون نوبت دوم 23002
- زن مرد 9 حسابداري با آزمون نوبت دوم 23003
- زن مرد 8 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 23004
- زن مرد 20 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 23005
- زن مرد 11 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 23006
- زن مرد 11 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 23007
- زن مرد 40 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10719
- زن مرد 20 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10720
- زن مرد 20 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10721

 )محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري نوشهر(بابلسر  -دانشگاه مازندران 
- زن مرد 8 جهانگردي با آزمون روزانه 23008
- زن مرد 8 جهانگردي با آزمون نوبت دوم 23009

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
50 زن مرد - زيست شناسي با آزمون روزانه 10722
50 زن مرد - زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10723
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10724
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10725
- زن مرد 12 جهانگردي با آزمون روزانه 23010
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 23011
- زن مرد 28 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 23012
- زن مرد 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 23013
- زن مرد 40 شناسيزمين  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10726
- زن مرد 50 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10727
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10728
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10729
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10730
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10731
- زن مرد 20 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10732
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10733
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10734
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10735

 )محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان مغان(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زن مرد 25 توليد و ژنتيك گياهيمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10736
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10737

 )محل تحصيل دانشكده كشاورزي شهرستان مشگين شهر(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زن مرد 50 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10738
- زن مرد 50 كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10739

 دانشگاه مراغه
- زن مرد 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10740
- زن مرد 40 زيست فناوري با آزمون روزانه 10741
- زن مرد 40 شيمي محض با آزمون روزانه 10742
- زن مرد 20 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10743
- زن مرد 35 ميكروبيولوژي با آزمون روزانه 10744
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 23014
- زن مرد 32 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 23015
- زن مرد 5 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10745
- زن مرد 5 زيست فناوري با آزمون نوبت دوم 10746
- زن مرد 5 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10747
- زن مرد 5 گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10748
- زن مرد 10 ميكروبيولوژي با آزمون نوبت دوم 10749
- زن مرد 2 روانشناسي آزمونبا  نوبت دوم 23016
- زن مرد 4 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 23017
- زن مرد 20 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10750
- زن مرد 20 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10751
- زن مرد 20 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 10752
- زن مرد 5 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10753
- زن مرد 5 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10754
- زن مرد 5 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10755

 دانشگاه مالير
- زن مرد 60 زيست فناوري با آزمون روزانه 10756
- زن مرد 80 ميكروبيولوژي با آزمون روزانه 10757
- زن مرد 11 روانشناسي با آزمون روزانه 23018
- زن مرد 32 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 23019
14 زن مرد - روانشناسي با آزمون نوبت دوم 23020
- زن مرد 80 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10758
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10759
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10760
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10761
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10762
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10763
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10764



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  36 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 ماليردانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10765
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10766
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت سوابق تحصيليصرفا با  نوبت دوم 10767
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10768
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10769
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10770
- زن مرد 25 داميمهندسي علوم  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10771
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10772

 ايرانشهر -دانشگاه واليت 
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 23021
- زن مرد 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 23022
- زن مرد 12 مديريت دولتي با آزمون روزانه 23023
- زن مرد 12 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون روزانه 23024
- زن مرد 5 حسابداري با آزمون نوبت دوم 23025
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 23026
- زن مرد 5 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 23027
- زن مرد 5 و كارهاي كوچكمديريت كسب  با آزمون نوبت دوم 23028
- زن مرد 40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10773
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10774
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10775
- زن مرد 15 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10776
- زن مرد 15 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10777
- زن مرد 15 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10778

 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10779
- زن مرد 12 اقتصاد اسالمي با آزمون روزانه 23029
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 23030
- زن مرد 40 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 23031
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 23032
- زن مرد 12 مديريت صنعتي آزمونبا  روزانه 23033
- زن مرد 6 اقتصاد اسالمي با آزمون نوبت دوم 23034
- زن مرد 6 حسابداري با آزمون نوبت دوم 23035
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10780
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10781
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10782
- - مرد 12 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 23036
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10783
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 10784
- زن مرد 25 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10785
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10786

 بندرعباس - دانشگاه هرمزگان 
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون روزانه 10787
- زن مرد 8 حسابداري آزمونبا  روزانه 23037
- زن مرد 8 روانشناسي با آزمون روزانه 23038
- زن مرد 8 مديريت امور گمركي با آزمون روزانه 23039
- زن مرد 8 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 23040
- زن مرد 8 مديريت دولتي با آزمون روزانه 23041
- زن مرد 8 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 23042
- زن مرد 10 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10788
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون نوبت دوم 23043
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 23044
- زن مرد 3 مديريت امور گمركي با آزمون نوبت دوم 23045
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 23046
- زن مرد 3 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 23047
- زن مرد 3 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 23048
- زن مرد 35 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10789
- زن مرد 30 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10790
- زن مرد 30 زيست شناسي دريا با سوابق تحصيليصرفا  روزانه 10791
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10792
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10793
- زن مرد 10 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10794
- زن مرد 10 زمين شناسي سوابق تحصيلي صرفا با نوبت دوم 10795
- زن مرد 20 زيست شناسي دريا صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10796
- زن مرد 20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10797
- زن مرد 10 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10798
2 2 - 4 علوم ورزشي سوابق تحصيلي صرفا با نوبت دوم 23049

 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي ميناب(بندرعباس  - دانشگاه هرمزگان 
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10799
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10800
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10801
- زن مرد 15 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10802
- زن مرد 15 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10803
- زن مرد 15 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10804

 اصفهان دانشگاه هنر
4 4 - 8 جهانگردي با آزمون روزانه 23050

 دانشگاه ياسوج
- زن مرد 75 شيمي محض با آزمون روزانه 10805
- زن مرد 25 گياه پزشكي با آزمون روزانه 10806
- زن مرد 12 اقتصاد با آزمون روزانه 23051
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 23052
- زن مرد 15 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10807
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 فصل دوم  37 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 ياسوجدانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 10 گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10808
- زن مرد 3 اقتصاد با آزمون نوبت دوم 23053
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 23054
- زن مرد 40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10809
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10810
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10811
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10812
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10813
- زن مرد 10 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10814
- زن مرد 10 علوم و مهندسي جنگل تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 10815
- زن مرد 10 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10816
- زن مرد 10 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10817
- زن مرد 10 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10818

 )گچساران محل تحصيل دانشكده نفت وگاز(دانشگاه ياسوج 
- زن مرد 40 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 23055
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 23056

 دانشگاه يزد
- زن مرد 40 زمين شناسي با آزمون روزانه 10819
- زن مرد 40 زيست شناسي با آزمون روزانه 10820
- زن مرد 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10821
- زن مرد 40 زيست فناوري با آزمون روزانه 10822
- زن مرد 40 شيمي محض با آزمون روزانه 10823
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10824
- زن مرد 12 اقتصاد با آزمون روزانه 23057
- زن مرد 12 جهانگردي آزمون با روزانه 23058
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 23059
- زن مرد 14 روانشناسي با آزمون روزانه 23060
- زن مرد 32 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 23061
5 7 - 12 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 23062
- زن مرد 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 23063
- زن مرد 12 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 23064
- زن مرد 12 مديريت مالي با آزمون روزانه 23065
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10825
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10826

 )مهريزمحل تحصيل پرديس (دانشگاه يزد 
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون نوبت دوم 23066
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 23067
- زن مرد 12 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 23068

 كرج - آموزشكده كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 
- زن مرد 10 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي با آزمون روزانه 10827
- زن مرد 10 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10828

 )ويژه خواهران( قم -) س(دانشكده علوم انساني حضرت معصومه
- زن - 11 حسابداري با آزمون روزانه 23069
- زن - 11 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 23070
- زن - 11 حقوق اسالمي فقه و با آزمون روزانه 23071
- زن - 8 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 23072
- زن - 11 حسابداري با آزمون نوبت دوم 23073
- زن - 11 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 23074
- زن - 11 فقه و حقوق اسالمي با آزمون نوبت دوم 23075
- زن - 8 بازرگانيمديريت  با آزمون نوبت دوم 23076

 دكتر شريعتي - اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه
- زن - 9 حسابداري با آزمون روزانه 23077
9 زن - - حسابداري با آزمون نوبت دوم 23078

 دانشكده كشاورزي شيروان
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 10829
- زن مرد 50 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10830
- زن مرد 50 كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10831
- زن مرد 50 برداري ازگياهان دارويي و معطر كارداني توليد و بهره با سوابق تحصيلي صرفا روزانه 10832

 دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10833
- زن مرد 35 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10834
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10835
- زن مرد 20 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10836
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10837
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10838
- زن مرد 20 شيمي محض سوابق تحصيليصرفا با  نوبت دوم 10839
- زن مرد 20 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10840
- زن مرد 20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10841
- زن مرد 20 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 10842
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10843
- زن مرد 20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10844

 )ويژه خواهران(مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند 
- زن - 32 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 23079
- زن - 25 كشاورزي پايدارترويج و آموزش  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10845
- زن - 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10846
- زن - 15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 23080
- زن - 20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10847
- زن - 20 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10848
- زن - 16 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 23081
- زن - 3 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 23082
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 فصل دوم  38 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  مجتمع آموزش عالي بم
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

 عنوان رشته  نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 12 جهانگردي با آزمون روزانه 23083
- زن مرد 12 كارداني جهانگردي با آزمون روزانه 23084
- زن مرد 12 كارداني هتلداري با آزمون روزانه 23085
- زن مرد 3 جهانگردي با آزمون نوبت دوم 23086
- زن مرد 3 كارداني جهانگردي با آزمون نوبت دوم 23087
- زن مرد 3 كارداني هتلداري با آزمون نوبت دوم 23088
- زن مرد 9 هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 23089
- زن مرد 3 هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 23090

 مجتمع آموزش عالي سراوان
- زن مرد 15 حسابداري با آزمون روزانه 23091
- زن مرد 6 حسابداري با آزمون نوبت دوم 23092
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10849
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10850
- زن مرد 25 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10851
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10852
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10853
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10854
- زن مرد 25 تكنولوژي توليدات گياهيكارداني  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10855
- زن مرد 25 برداري ازگياهان دارويي و معطر كارداني توليد و بهره صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10856
- زن مرد 25 كارداني توليد و فرآوري خرما صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10857
- زن مرد 15 اقتصاد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 23093
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 23094
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10858
- زن مرد 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10859
- زن مرد 25 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10860
- زن مرد 25 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10861
- زن مرد 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10862
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 10863
- زن مرد 25 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10864
- زن مرد 25 برداري ازگياهان دارويي و معطر كارداني توليد و بهره صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10865
- زن مرد 25 كارداني توليد و فرآوري خرما سوابق تحصيليصرفا با  نوبت دوم 10866
- زن مرد 6 اقتصاد صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 23095
- زن مرد 20 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 23096

 مجتمع آموزش عالي گناباد
12 20 - 32 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 23097
5 5 - 10 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 23098
6 8 - 14 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 23099
1 1 - 2 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 23100
1 1 - 2 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 23101
1 1 - 2 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 23102

23 23 - 46 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10867
12 13 - 25 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10868
10 10 - 20 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10869
2 2 - 4 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10870
5 5 - 10 علوم و مهندسي باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10871
5 5 - 10 مهندسي طبيعت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10872

 مركز آموزش عالي استهبان
20 20 - 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10873
20 20 - 40 شيمي محض با آزمون روزانه 10874

 مركز آموزش عالي اقليد
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 23103
- زن مرد 20 علوم و مهندسي جنگل صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10875

 مركز آموزش عالي الر
- زن مرد 10 روانشناسي با آزمون روزانه 23104

 مركز آموزش عالي المرد
8 5 - 13 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 23105

 قم - ) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

مجازي و نيمه حضوري محل تحصيل مركز آموزش
- زن مرد 36 معارف اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي مجازي 23106
- زن مرد 36 معارف اسالمي و تاريخ صرفا با سوابق تحصيلي مجازي 23107
- زن مرد 36 معارف اسالمي و كالم صرفا با سوابق تحصيلي مجازي 23108
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 فصل دوم  39 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشگاههاي تحصيلي  رشته
از نحوه پذيرش دانشجو در هاي علوم پزشكي،  ، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاههاي روزانه داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره :تذكر مهم

  .اين دفترچه راهنما مطلع گردند 15و  14صفحات در مندرج ه پزشكي مهم گروضوابط و همچنين از  اولدر فصل  ها دورهاين 
 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 25 اعضاي مصنوعي با آزمون روزانه 10881
- زن مرد 24 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 10882
- زن مرد 20 كاردرماني با آزمون روزانه 10883
- زن مرد 18 گفتار درماني با آزمون روزانه 10884
- زن مرد 8 مددكاري اجتماعي با آزمون روزانه 23109

 دانشگاه علوم پزشكي اراك
17 17 - 34 پزشكي با آزمون روزانه 10885
16 16 32 - پزشكي با آزمون روزانه 10886
12 12 - 24 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10887
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 10888

هاي موضـوع بخشـنامه شـماره عرصه آموزشي بر اساس تفاهم نامه
هـاي كه مابين دانشـگاه و بيمارسـتان   14/4/95مورخ  359/500
 .دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بودتابعه 

 با آزمون روزانه 10889 پرستاري 20 - 10 10

- زن مرد 20 تكنولوژي پرتو درماني با آزمون روزانه 10890
- زن مرد 24 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 10891
24 زن مرد - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 10892
- زن مرد 15 كاردرماني با آزمون روزانه 10893
14 زن مرد - گفتار درماني با آزمون روزانه 10894
- زن مرد 27 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 10895
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 10896
- زن مرد 23 هوشبري با آزمون روزانه 10897

- زن مرد دانشكده پرستاري اراكمحل تحصيل  20 اتاق عمل با آزمون روزانه 10900
- 13 13 محل تحصيل دانشكده پرستاري اراك 26 پرستاري با آزمون روزانه 10901
24 12 12 محل تحصيل دانشكده پرستاري اراك - پرستاري با آزمون روزانه 10902
- زن - محل تحصيل دانشكده پرستاري اراك 15 مامايي با آزمون روزانه 10903

18 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 10898 با آزمون
 )محل تحصيل دانشكده پرستاري شازند(دانشگاه علوم پزشكي اراك 

11 11 22 - پرستاري با آزمون روزانه 10899
 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

33 33 - 66 پزشكي با آزمون روزانه 10904
16 16 - 32 داروسازي با آزمون روزانه 10905
9 9 - 18 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10906
- زن مرد 25 اتاق عمل با آزمون روزانه 10907
- زن مرد 18 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 10908
17 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 10909
13 13 - 26 پرستاري آزمونبا  روزانه 10910
12 12 24 - پرستاري با آزمون روزانه 10911
- زن مرد 26 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 10912
- زن مرد 29 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 10913
25 زن مرد - فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 10914
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 10915
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 10916
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 10917
- زن مرد 23 هوشبري با آزمون روزانه 10918

35 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پزشكي پرديس خودگردان 10921 با آزمون
14 زن مرد خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  - داروسازي پرديس خودگردان 10922 با آزمون

17 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - دندانپزشكي پرديس خودگردان 10923 با آزمون
 ))گرمي(محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان مغان(دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

26 13 13 ممنوعيت نقل و انتقال - پرستاري با آزمون روزانه 10919
 )محل تحصيل موسسه آموزش سالمت مشكين شهر(دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

30 15 15 ممنوعيت نقل و انتقال - پرستاري با آزمون روزانه 10920
 دانشگاه علوم پزشكي اروميه

19 19 - 38 پزشكي با آزمون روزانه 10924
20 20 40 - پزشكي با آزمون روزانه 10925
7 7 - 14 داروسازي با آزمون روزانه 10926
7 7 - 14 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10927
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 10928
25 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 10929
17 17 - 34 پرستاري با آزمون روزانه 10930
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 10931
- زن مرد 27 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 10932
- زن مرد 28 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 10933
- زن مرد 20 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 10934
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 10935
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 10936
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 10937
- زن مرد 23 هوشبري با آزمون روزانه 10938

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 35 پزشكي پرديس خودگردان 10943 با آزمون
- زن مرد دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  10 داروسازي پرديس خودگردان 10944 با آزمون

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 9 دندانپزشكي پرديس خودگردان 10945 با آزمون
 )محل تحصيل دانشكده پرستاري بوكان(دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

13 13 - 26 پرستاري با آزمون روزانه 10939
 )محل تحصيل دانشكده پرستاري سلماس(علوم پزشكي اروميه  دانشگاه

13 13 - 26 پرستاري با آزمون روزانه 10940



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  40 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري مياندواب(دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
13 13 - 26 پرستاري با آزمون روزانه 10941

 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت نقده(دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
14 14 - 28 پرستاري با آزمون روزانه 10942

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
26 26 - 52 پزشكي با آزمون روزانه 10946
40 40 80 - پزشكي با آزمون روزانه 10947
28 28 - 56 داروسازي با آزمون روزانه 10948
21 21 - 42 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10949
- زن مرد 22 اتاق عمل با آزمون روزانه 10950
- زن مرد 15 اعضاي مصنوعي با آزمون روزانه 10951
- زن مرد 26 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 10952
35 35 - 70 پرستاري با آزمون روزانه 10953
30 30 60 - پرستاري با آزمون روزانه 10954
- زن مرد 28 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 10955
- زن مرد 12 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 10956
- زن مرد 32 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 10957
- زن مرد 22 تغذيهعلوم  با آزمون روزانه 10958
- زن مرد 18 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 10959
- زن مرد 20 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 10960
- زن مرد 15 كاردرماني با آزمون روزانه 10961
- زن مرد 25 كتابداري در شاخه پزشكي با آزمون روزانه 10962
- زن مرد 15 درماني گفتار با آزمون روزانه 10963
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 10964
- زن مرد 20 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 10965
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 10966
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 10967
- زن مرد 24 هوشبري با آزمون روزانه 10968
- زن مرد 10 كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني با آزمون روزانه 10969

46 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پزشكي پرديس خودگردان 10970 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 26 داروسازي خودگردانپرديس  10971 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 26 دندانپزشكي پرديس خودگردان 10972 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 8 اتاق عمل پرديس خودگردان 10973 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 اعضاي مصنوعي پرديس خودگردان 10974 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 10 بهداشت عمومي پرديس خودگردان 10975 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 20 پرستاري پرديس خودگردان 10976 با آزمون
20 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پرستاري پرديس خودگردان 10977 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 10978 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 10 علوم تغذيه پرديس خودگردان 10979 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 اطالعات سالمتفناوري  پرديس خودگردان 10980 با آزمون
- 1 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 2 كاردرماني پرديس خودگردان 10981 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 كتابداري در شاخه پزشكي پرديس خودگردان 10982 با آزمون

- زن مرد دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  5 گفتار درماني پرديس خودگردان 10983 با آزمون
- زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 6 مامايي پرديس خودگردان 10984 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 مديريت خدمات بهداشتي درماني پرديس خودگردان 10985 با آزمون

- زن مرد پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  10 مهندسي بهداشت حرفه اي پرديس خودگردان 10986 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 10 مهندسي بهداشت محيط پرديس خودگردان 10987 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 8 هوشبري پرديس خودگردان 10988 با آزمون

 كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز 
20 20 - 40 پزشكي با آزمون روزانه 10989
20 20 40 - پزشكي با آزمون روزانه 10990
8 8 - 16 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10991

 12 12 - 24 داروسازي با آزمون روزانه 27601
- زن مرد 30 اتاق عمل با آزمون روزانه 10992
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 10993
23 23 - 46 پرستاري با آزمون روزانه 10994
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 10995
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 10996
- زن مرد 22 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 10997
- زن مرد 28 هوشبري با آزمون روزانه 10998
14 زن مرد - كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني با آزمون روزانه 10999
- زن مرد 19 پزشكي ظرفيت مازاد 11000 با آزمون
19 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11001 با آزمون
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت حرفه اي ظرفيت مازاد 11002 با آزمون
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 11003 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي ايران
- 96 96 شود بصورت شيوه نوين اجرا مي 192 پزشكي با آزمون روزانه 11004

- زن مرد 30 اتاق عمل با آزمون روزانه 11005
- زن مرد 14 اعضاي مصنوعي با آزمون روزانه 11006
- زن مرد 18 بينايي سنجي با آزمون روزانه 11007
20 20 - 40 پرستاري با آزمون روزانه 11008
20 20 40 - پرستاري با آزمون روزانه 11009
- زن مرد 30 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11010
- زن مرد 17 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11011
- زن مرد 28 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11012
- زن مرد 22 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11013
- زن مرد 16 كاردرماني با آزمون روزانه 11014
- زن مرد 14 گفتار درماني با آزمون روزانه 11015
- زن - 15 مامايي با آزمون روزانه 11016
- زن مرد 28 هوشبري با آزمون روزانه 11017

هاي موضـوع بخشـنامه شـماره عرصه آموزشي بر اساس تفاهم نامه
هـاي كه مابين دانشـگاه و بيمارسـتان   14/4/95مورخ  359/500

 .تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود

10 10 - 20 پرستاري پرديس خودگردان 11018 با آزمون
10 10 20 پرستاري - خودگردانپرديس  11019 با آزمون
- زن - 5 مامايي ظرفيت مازاد 11020 با آزمون



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  41 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 دانشگاه علوم پزشكي ايالم

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
18 18 - 36 پزشكي با آزمون روزانه 11021
6 6 - 12 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11022
25 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11023
- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11024
- زن مرد 30 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها با آزمون روزانه 11025
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11026
15 15 30 - پرستاري با آزمون روزانه 11027
- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11028

- زن - ممنوعيت نقل و انتقال 20 مامايي با آزمون روزانه 11029
- زن مرد 35 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11030
- زن مرد 35 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11031
- زن مرد 25 هوشبري با آزمون روزانه 11032
30 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11033 با آزمون
- زن مرد 5 بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 11034 با آزمون
- زن مرد 7 پرستاري ظرفيت مازاد 11035 با آزمون
7 زن مرد - پرستاري ظرفيت مازاد 11036 با آزمون
- زن مرد 5 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11037 با آزمون
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت حرفه اي ظرفيت مازاد 11038 با آزمون
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 11039 با آزمون
- زن مرد 5 هوشبري ظرفيت مازاد 11040 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي بابل
46 46 - 92 پزشكي آزمونبا  روزانه 11041
12 12 - 24 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11042
- زن مرد 25 اتاق عمل با آزمون روزانه 11043
26 26 - 52 پرستاري با آزمون روزانه 11044
- زن مرد 25 تكنولوژي پرتو درماني با آزمون روزانه 11045
- زن مرد 25 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11046
- زن مرد 25 تكنولوژي پزشكي هسته اي با آزمون روزانه 11047
- زن مرد 15 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11048
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11049
- زن مرد 21 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11050
- زن مرد 20 گفتار درماني با آزمون روزانه 11051
- زن - 30 مامايي با آزمون روزانه 11052
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11053
- زن مرد 25 هوشبري با آزمون روزانه 11054

35 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پزشكي پرديس خودگردان 11057 با آزمون
15 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11058 با آزمون
9 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - فيزيوتراپي پرديس خودگردان 11059 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري رامسر(دانشگاه علوم پزشكي بابل 
20 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11055
21 21 - 42 پرستاري با آزمون روزانه 11056

 تهران -) عج(اله  هدانشگاه علوم پزشكي بقي

پذيرش از ميان داوطلبان با عضويت بسيجي و  -شرايط مندرج در انتهاي دفترچه 
 نهايتا جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه پاسداران انقالب اسالمي

- - مرد 80 پزشكي با آزمون روزانه 11060
- - مرد 15 داروسازي با آزمون روزانه 11061
- - مرد 50 پرستاري با آزمون روزانه 11063
- - مرد 8 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11069

پذيرش از ميان داوطلبان و نهايتا جذب بصورت  -شرايط مندرج در انتهاي دفترچه 
 بورسيه و استخدام ارتش جمهوري اسالمي و نيروي انتظامي

 با آزمون روزانه 11062 داروسازي 7 - - مرد
پذيرش از ميان كادر ثابت سپاه پاسداران انقالب  -شرايط مندرج در انتهاي دفترچه 

 ه مجوز شركت در آزمون از يگان خدمتيئاسالمي با ارا
 با آزمون روزانه 11064 پرستاري 10 - - مرد

اعضاي رسمي ارتش، ناجا و پذيرش از ميان  -شرايط مندرج در انتهاي دفترچه 
 وزارت دفاع با ارائه گواهي عضويت رسمي از يگان خدمتي

- زن مرد 5 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11065
- زن مرد 5 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11066
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11070
- زن مرد 5 بهداشتي درمانيمديريت خدمات  با آزمون روزانه 11067

پذيرش از بين اعضاي نيروي انتظامي، ارتش و  -شرايط مندرج در انتهاي دفترچه 
ويژه : شرايط خاص /ه گواهي عضويت رسمي از يگان خدمتيئوزارت دفاع باارا

 ناجا و وزارت دفاع ،شاغلين ارتش
آزمون با روزانه 11068 اي مهندسي بهداشت حرفه 7 - زن مرد  

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 * 
  ).گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد

 دانشگاه علوم پزشكي بم
7 7 - 14 پزشكي با آزمون روزانه 11071

15 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال - اتاق عمل با آزمون روزانه 11072
- زن مرد 10 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11073
8 8 - 16 پرستاري با آزمون روزانه 11074
- زن مرد 12 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11075
- زن - 7 مامايي با آزمون روزانه 11076
- زن مرد 20 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11077
- زن مرد 10 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11078
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11079
- زن مرد 8 پزشكي ظرفيت مازاد 11080 با آزمون

 پزشكي بندرعباسدانشگاه علوم 
12 12 - 24 پزشكي با آزمون روزانه 11081
16 16 32 - پزشكي با آزمون روزانه 11082
11 11 - 22 داروسازي با آزمون روزانه 11083
9 9 - 18 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11084
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11085
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11086
- زن مرد 25 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها با آزمون روزانه 11087
18 18 - 36 پرستاري با آزمون روزانه 11088

هاي موضـوع بخشـنامه شـماره عرصه آموزشي بر اساس تفاهم نامه
هـاي كه مابين دانشـگاه و بيمارسـتان   14/4/95مورخ  359/500

 .در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود تابعه دانشگاه
 با آزمون روزانه 11089 پرستاري - 12 6 6



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  42 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس  ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
17 17 34 - پرستاري آزمونبا  روزانه 11090
- زن مرد 25 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11091
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11092
- زن مرد 25 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11093
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11094

- زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال 25 بهداشت حرفه ايمهندسي  با آزمون روزانه 11095
- زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11096
- زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال 20 هوشبري با آزمون روزانه 11097

40 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پزشكي پرديس خودگردان 11101 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 15 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11102 با آزمون

- زن مرد 6 داروسازي ظرفيت مازاد 11098 با آزمون
15 زن مرد - پرستاري ظرفيت مازاد 11099 با آزمون

 )محل تحصيل بندرلنگه(دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
پزشكي علوم هاي وسايردانشگاه بندرعباس به وجابجايي انتقال ممنوعيت 11 11 - 22 پرستاري با آزمون روزانه 11100

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
20 20 - 40 پزشكي با آزمون روزانه 11103
8 8 - 16 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11104
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11105
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11106
35 35 - 70 پرستاري با آزمون روزانه 11107
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11108
- زن مرد 25 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11109
- زن مرد 25 كتابداري در شاخه پزشكي با آزمون روزانه 11110
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11111
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11112
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11113
- زن مرد 14 پزشكي ظرفيت مازاد 11114 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
30 30 - 60 پزشكي با آزمون روزانه 11115
8 8 - 16 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11116
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11117
- زن مرد 35 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11118
20 20 - 40 پرستاري با آزمون روزانه 11119
- زن مرد 22 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11120
- زن مرد 21 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11121
- زن - 15 مامايي با آزمون روزانه 11122
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11123
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11124
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11125
30 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11126 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري طبس(دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
17 17 - 34 پرستاري با آزمون روزانه 11127

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي فردوس(دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11128
15 15 - 30 پرستاري آزمونبا  روزانه 11129

هاي موضـوع بخشـنامه شـماره عرصه آموزشي بر اساس تفاهم نامه
هـاي كه مابين دانشكده و بيمارسـتان  14/4/95مورخ  359/500

 .تابعه دانشكده در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود
 با آزمون روزانه 11130 پرستاري 20 - 10 10
- زن مرد 20 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11131

 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت قائن(دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
- زن مرد 15 اتاق عمل با آزمون روزانه 11132
- زن مرد 15 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11133
13 13 26 - پرستاري با آزمون روزانه 11134
15 زن مرد - هوشبري آزمونبا  روزانه 11135

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز
33 33 - 66 پزشكي با آزمون روزانه 11136
38 38 76 - پزشكي با آزمون روزانه 11137
12 12 - 24 داروسازي با آزمون روزانه 11138
12 12 24 - داروسازي با آزمون روزانه 11139
20 20 - 40 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11140
- زن مرد 29 اتاق عمل با آزمون روزانه 11141
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11142
30 30 - 60 پرستاري با آزمون روزانه 11143
29 29 58 - پرستاري با آزمون روزانه 11144
- زن مرد 40 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11145
- زن مرد 11 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11146
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11147
19 زن مرد - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11148
- زن مرد 25 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11149
- زن مرد 20 علوم و صنايع غذايي با آزمون روزانه 11150
- زن مرد 20 سالمت فناوري اطالعات با آزمون روزانه 11151
- زن مرد 23 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11152
- زن مرد 20 كاردرماني با آزمون روزانه 11153
- زن مرد 17 گفتار درماني با آزمون روزانه 11154
- زن - 29 مامايي با آزمون روزانه 11155
- زن مرد 25 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11156
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11157
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11158
- زن مرد 25 هوشبري با آزمون روزانه 11159

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز 20 پزشكي پرديس خودگردان 11160 با آزمون
21 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز - پزشكي پرديس خودگردان 11161 با آزمون
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 فصل دوم  43 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 تبريزدانشگاه علوم پزشكي   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز 13 داروسازي پرديس خودگردان 11162 با آزمون
13 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز - داروسازي پرديس خودگردان 11163 با آزمون

- زن مرد تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي  10 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11164 با آزمون
 دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

15 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11165
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11166

عرصه آموزشي بر اساس تفاهم نامه هاي موضـوع بخشـنامه شـماره
هـاي كه مابين دانشـگاه و بيمارسـتان   14/4/95مورخ  359/500

 .تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود
 با آزمون روزانه 11167 پرستاري 16 - 8 8

15 15 30 - پرستاري با آزمون روزانه 11168
15 زن مرد - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11169
- زن مرد 15 سالمت فناوري اطالعات با آزمون روزانه 11170
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11171
- زن مرد 15 هوشبري با آزمون روزانه 11172

 دانشگاه علوم پزشكي تهران
80 80 - 160 پزشكي با آزمون روزانه 11173
41 41 - 82 داروسازي با آزمون روزانه 11174
25 25 - 50 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11175
- زن مرد 22 اتاق عمل با آزمون روزانه 11176
30 30 - 60 پرستاري با آزمون روزانه 11177

هاي موضـوع بخشـنامه شـماره عرصه آموزشي بر اساس تفاهم نامه
هـاي كه مابين دانشـگاه و بيمارسـتان   14/4/95مورخ  359/500

 .خواهد بودتابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، 

 با آزمون روزانه 11178 پرستاري 30 - 15 15
 با آزمون روزانه 11179 پرستاري - 30 15 15
22 22 44 - پرستاري با آزمون روزانه 11180
- زن مرد 25 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11181
- زن مرد 14 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11182
- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11183
- زن مرد 20 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11184
- زن مرد 18 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11185
- زن مرد 14 گفتار درماني با آزمون روزانه 11186
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11187
- زن مرد 22 هوشبري با آزمون روزانه 11188

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 40 داروسازي پرديس خودگردان 11194 با آزمون
- زن مرد 10 پرستاري ظرفيت مازاد 11189 با آزمون
- زن مرد 3 شنوايي شناسي ظرفيت مازاد 11190 با آزمون
- زن مرد 4 فيزيوتراپي ظرفيت مازاد 11191 با آزمون
- زن مرد 3 گفتار درماني ظرفيت مازاد 11192 با آزمون
- زن - 2 مامايي ظرفيت مازاد 11193 با آزمون

 )محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در جزيره كيش(دانشگاه علوم پزشكي تهران 
45 زن مرد .گردد ها سال اول در جزيره كيش برگزار مي كالس - پرستاري پرديس خودگردان 11195 با آزمون
35 زن مرد .گردد ها سال اول در جزيره كيش برگزار مي كالس - علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 11196 با آزمون

 اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
33 33 - 66 پزشكي با آزمون روزانه 11197
20 20 40 - پزشكي آزمونبا  روزانه 11198
11 11 - 22 داروسازي با آزمون روزانه 11199
16 16 - 32 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11200
- زن مرد 30 اتاق عمل با آزمون روزانه 11201
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11202
- زن مرد 30 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها آزمونبا  روزانه 11203
19 19 - 38 پرستاري با آزمون روزانه 11204
19 19 38 - پرستاري با آزمون روزانه 11205
- زن مرد 30 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11206
- زن مرد 10 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11207
- زن مرد 28 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11208
- زن مرد 25 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11209
- زن مرد 15 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11210
- زن مرد 21 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11211
- زن مرد 14 كاردرماني با آزمون روزانه 11212
- زن مرد 14 گفتار درماني با آزمون روزانه 11213
- زن - 30 مامايي با آزمون روزانه 11214
- زن مرد 25 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11215
- زن مرد 22 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11216
- زن مرد 32 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11217
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11218

40 زن مرد پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهوازمحل تحصيل  - پزشكي پرديس خودگردان 11219 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 19 داروسازي پرديس خودگردان 11220 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 18 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11221 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 4 شنوايي شناسي پرديس خودگردان 11222 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 5 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 11223 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 5 كاردرماني پرديس خودگردان 11224 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 5 گفتار درماني پرديس خودگردان 11225 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم
10 10 - 20 پزشكي با آزمون روزانه 11226
9 9 18 - پزشكي با آزمون روزانه 11227
16 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11228
15 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11229
22 22 - 44 پرستاري با آزمون روزانه 11230
- زن مرد 19 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11231
17 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11232
12 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11233 با آزمون
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 فصل دوم  44 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

 عنوان رشته  نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
10 10 - 20 پزشكي با آزمون روزانه 11234
- زن مرد 15 اتاق عمل با آزمون روزانه 11235

25 زن مرد ها ممنوعيت نقل و انتقال به ساير دانشگاه - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11236
12 12 24 - پرستاري با آزمون روزانه 11237
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11238
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11239
25 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11240
- زن مرد 7 پزشكي ظرفيت مازاد 11241 با آزمون

 بجنورد -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
5 5 - 10 پزشكي با آزمون روزانه 11242

13 13 26 - پزشكي با آزمون روزانه 11243
8 8 - 16 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11244
15 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11245
- زن مرد 35 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11246
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11247
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11248
- زن مرد 35 مهندسي بهداشت حرفه اي آزمونبا  روزانه 11249
- زن مرد 35 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11250
17 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11251

- 16 16 محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي بجنورد 32 پرستاري با آزمون روزانه 11254
- زن مرد 12 پزشكي ظرفيت مازاد 11252 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري شيروان(بجنورد  -خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشكي 
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11253

 دانشگاه علوم پزشكي دزفول
15 15 - 30 پزشكي با آزمون روزانه 11255
- زن مرد 18 اتاق عمل با آزمون روزانه 11256
14 14 - 28 پرستاري با آزمون روزانه 11257
10 10 20 - پرستاري با آزمون روزانه 11258
- زن مرد 24 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11259
- زن مرد 18 هوشبري با آزمون روزانه 11260
- زن مرد 10 پزشكي ظرفيت مازاد 11261 با آزمون
- زن مرد 4 اتاق عمل ظرفيت مازاد 11262 با آزمون
5 زن مرد - پرستاري ظرفيت مازاد 11263 با آزمون
- زن مرد 5 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11264 با آزمون
- زن مرد 4 هوشبري ظرفيت مازاد 11265 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
32 32 - 64 پزشكي با آزمون روزانه 11266
12 12 - 24 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11267

- زن مرد  22 اتاق عمل با آزمون روزانه 11269
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11270
21 21 - 42 پرستاري با آزمون روزانه 11271
- زن مرد 21 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11272
- زن مرد 24 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11273
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11274
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11275
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11276
- زن مرد 12 پزشكي ظرفيت مازاد 11277 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي زابل
17 17 - 34 پزشكي با آزمون روزانه 11278
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11279
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11280
13 13 - 26 پرستاري با آزمون روزانه 11281
12 12 24 - پرستاري با آزمون روزانه 11282
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11283
- زن مرد 25 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11284
- زن مرد 20 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11285
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11286
25 زن - - مامايي با آزمون روزانه 11287
- زن مرد 25 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11288
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت حرفه اي آزمونبا  روزانه 11289
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11290
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11291

- زن مرد ميهماني ممنوعيت انتقال و 10 پزشكي ظرفيت مازاد 11292 با آزمون
- زن مرد ميهماني ممنوعيت انتقال و 6 داروسازي ظرفيت مازاد 11293 با آزمون

 علوم پزشكي زاهدان دانشگاه
14 14 - 28 پزشكي با آزمون روزانه 11294
15 15 30 - پزشكي با آزمون روزانه 11295
4 4 - 8 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11296
3 3 6 - دندانپزشكي با آزمون روزانه 11297
- زن مرد 10 اتاق عمل با آزمون روزانه 11298
- زن مرد 30 عموميبهداشت  با آزمون روزانه 11299
- زن مرد 24 بينايي سنجي با آزمون روزانه 11300
18 18 - 36 پرستاري با آزمون روزانه 11301
20 زن مرد - تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11302
- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11303
- زن مرد 20 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11304
- زن مرد 15 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11305
- زن مرد 19 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11306
- زن مرد 30 كتابداري در شاخه پزشكي با آزمون روزانه 11307
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 فصل دوم  45 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 زاهداندانشگاه علوم پزشكي   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 12 گفتار درماني با آزمون روزانه 11308
- زن - 8 مامايي با آزمون روزانه 11309
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11310
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11311
12 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11312

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 20 پزشكي پرديس خودگردان 11315 با آزمون
18 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پزشكي پرديس خودگردان 11316 با آزمون
17 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11317 با آزمون
12 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - بينايي سنجي پرديس خودگردان 11318 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 11319 با آزمون

 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت خاش(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
- زن مرد 12 اتاق عمل با آزمون روزانه 11313
- زن مرد 12 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11314

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان
38 38 - 76 پزشكي با آزمون روزانه 11320
20 20 - 40 داروسازي با آزمون روزانه 11321
19 19 - 38 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11322
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11323
- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11324
23 23 - 46 پرستاري با آزمون روزانه 11325
- زن مرد 30 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11326
- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11327
20 زن مرد - كاردرماني با آزمون روزانه 11328
25 زن - - مامايي با آزمون روزانه 11329
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11330
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11331
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11332
5 زن مرد - كاردرماني پرديس خودگردان 11333 با آزمون

43 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پزشكي پرديس خودگردان 11334 با آزمون
22 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - داروسازي پرديس خودگردان 11335 با آزمون

- زن مرد دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  15 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11336 با آزمون
 )محل تحصيل شهرستان ابهر(دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

359/500هاي موضوع بخشنامه شماره  عرصه آموزشي بر اساس تفاهم نامه
هاي تابعه دانشگاه در سـطح كه مابين دانشگاه و بيمارستان 14/4/95مورخ 

 .شده است ، خواهد بوداستان منعقد 
 با آزمون روزانه 11337 پرستاري - 30 15 15

  –هاي ابهر و خدابنده  مخصوص داوطلبان بومي شهرستان
 با آزمون روزانه 12573  پرستاري - 60 30 30  عدم امكان انتقال دانشجو

 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
11 11 - 22 پزشكي با آزمون روزانه 11338

26 13 13 و انتقال ممنوعيت نقل - پزشكي با آزمون روزانه 11339
- زن مرد 25 اتاق عمل با آزمون روزانه 11340
30 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11341
14 14 - 28 پرستاري با آزمون روزانه 11342
14 14 28 - پرستاري با آزمون روزانه 11343
- زن مرد 20 پرتوشناسيتكنولوژي  با آزمون روزانه 11344
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11345
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11346
30 زن مرد - مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11347
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11348
25 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11349
14 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11350 با آزمون

 )محل تحصيل شهرستان جوين(دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 
20 10 10 ممنوعيت انتقال به ساير نقاط - پرستاري با آزمون روزانه 11351

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان
16 16 - 32 پزشكي آزمون با روزانه 11352
16 16 32 - پزشكي با آزمون روزانه 11353
8 8 - 16 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11354

18 18 - 36 پرستاري با آزمون روزانه 11355
- 5 5 ممنوعيت انتقال به تهران -مخصوص داوطلبان بومي استان تهران  10 پرستاري با آزمون روزانه 12529

- زن مرد 30 آزمايشگاهيعلوم  با آزمون روزانه 11356
- زن مرد 22 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11357
- زن مرد 17 كاردرماني با آزمون روزانه 11358
- زن مرد 15 گفتار درماني با آزمون روزانه 11359
- زن مرد 24 پزشكي ظرفيت مازاد 11360 با آزمون

 )تحصيل دانشكده بهداشت دامغانمحل (دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11361
20 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11362
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11363
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11364
20 زن مرد - مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11365

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه(دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11366
- زن مرد 22 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11367
- زن مرد 20 فناوري اطالعات سالمت آزمونبا  روزانه 11368
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11369

 )محل تحصيل شهرستان آرادان(دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
- زن مرد 22 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11370
- زن مرد 25 علوم و صنايع غذايي با آزمون روزانه 11371

 تهران -دانشگاه علوم پزشكي شاهد 
اسامي چند برابر (داراي مصاحبه  پذيرش با شرايط خاص و

ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب 
رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از 

 ).طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد

- زن مرد 25 پزشكي با آزمون روزانه 10876
- زن مرد 20 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10877
- زن مرد 30 اتاق عمل با آزمون روزانه 10878
- زن مرد 40 پرستاري با آزمون روزانه 10879
- زن مرد 15 پزشكي ظرفيت مازاد 10880 با آزمون
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 فصل دوم  46 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

 عنوان رشته  نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- 16 16 ممنوعيت هرگونه جابجايي و انتقال-شيوه نوين آموزش پزشكي 32 پزشكي با آزمون روزانه 11372
32 16 16 ممنوعيت هرگونه جابجايي و انتقال-شيوه نوين آموزش پزشكي - پزشكي با آزمون روزانه 11373

16 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11374
6 زن مرد ممنوعيت انتقال به تهران -مخصوص داوطلبان بومي استان تهران  - اتاق عمل با آزمون روزانه 12528

- زن مرد 27 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11375
18 18 - 36 پرستاري با آزمون روزانه 11376
12 12 24 - پرستاري با آزمون روزانه 11377

8 4 4 ممنوعيت انتقال به تهران -مخصوص داوطلبان بومي استان تهران  - پرستاري با آزمون روزانه 12530
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11378
- زن - 15 مامايي با آزمون روزانه 11379
20 زن - - مامايي با آزمون روزانه 11380

- زن - ممنوعيت انتقال به تهران -مخصوص داوطلبان بومي استان تهران  5 مامايي با آزمون روزانه 12531
- زن مرد 27 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11381
- زن مرد 27 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11382
- زن مرد 16 هوشبري با آزمون روزانه 11383

- زن مرد ممنوعيت انتقال به تهران -مخصوص داوطلبان بومي استان تهران  8 هوشبري با آزمون روزانه 12532
- زن مرد ممنوعيت هرگونه جابجايي و انتقال-شيوه نوين آموزش پزشكي 7 پزشكي ظرفيت مازاد 11384 با آزمون
7 زن مرد ممنوعيت هرگونه جابجايي و انتقال-شيوه نوين آموزش پزشكي - پزشكي ظرفيت مازاد 11385 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
16 16 - 32 پزشكي با آزمون روزانه 11386
15 15 30 - پزشكي با آزمون روزانه 11387
6 6 - 12 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11388
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11389
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11390
24 24 - 48 پرستاري با آزمون روزانه 11391
- زن مرد 25 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11392
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11393
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11394
- زن مرد 20 محيطمهندسي بهداشت  با آزمون روزانه 11395
- زن مرد 25 هوشبري با آزمون روزانه 11396
- زن مرد 20 پزشكي ظرفيت مازاد 11397 با آزمون
- زن مرد 2 بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 11398 با آزمون
- زن مرد 3 پرستاري ظرفيت مازاد 11399 با آزمون
- زن مرد 2 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 11400 با آزمون
- زن مرد 2 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11401 با آزمون
- زن مرد 2 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 11402 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري بروجن(دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11403
15 15 30 - پرستاري با آزمون روزانه 11404

 تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
43 43 - 86 پزشكي با آزمون روزانه 11405
42 42 84 - پزشكي با آزمون روزانه 11406
22 22 - 44 داروسازي با آزمون روزانه 11407
10 10 - 20 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11408
10 10 20 - دندانپزشكي با آزمون روزانه 11409
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11410
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11411
- زن مرد 22 بينايي سنجي با آزمون روزانه 11412
44 44 - 88 پرستاري با آزمون روزانه 11413

موضـوع بخشـنامه شـمارههاي  عرصه آموزشي بر اساس تفاهم نامه
هـاي كه مابين دانشـگاه و بيمارسـتان   14/4/95مورخ  359/500

 .تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود
 با آزمون روزانه 11414 پرستاري - 60 30 30
44 44 88 - پرستاري با آزمون روزانه 11415
- زن مرد 20 تكنولوژي پرتو درماني با آزمون روزانه 11416
- زن مرد 26 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11417
- زن مرد 20 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11418
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11419
- زن مرد 15 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11420
15 زن مرد - علوم تغذيه با آزمون روزانه 11421
- زن مرد 20 علوم و صنايع غذايي با آزمون روزانه 11422
20 زن مرد - علوم و صنايع غذايي با آزمون روزانه 11423
- زن مرد 23 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11424
- زن مرد 20 كاردرماني با آزمون روزانه 11425
- زن - 13 مامايي با آزمون روزانه 11426
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11427
- زن مرد 21 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11428
25 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11429
- زن مرد 9 كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني با آزمون روزانه 11430

- زن مرد محيط زيست محل تحصيل دانشكده سالمت ايمني و 25 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11431
25 زن مرد محيط زيست محل تحصيل دانشكده سالمت ايمني و - مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11432
- زن مرد محيط زيست محل تحصيل دانشكده سالمت ايمني و 10 مهندسي بهداشت حرفه اي خودگردانپرديس  11433 با آزمون
10 زن مرد محيط زيست محل تحصيل دانشكده سالمت ايمني و - مهندسي بهداشت حرفه اي پرديس خودگردان 11434 با آزمون

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 25 پزشكي پرديس خودگردان 11435 با آزمون
25 زن مرد واقع در تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  - پزشكي پرديس خودگردان 11436 با آزمون

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 26 داروسازي پرديس خودگردان 11437 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 10 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11438 آزمونبا 
10 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11439 با آزمون
7 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران - اتاق عمل پرديس خودگردان 11440 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 5 بهداشت عمومي پرديس خودگردان 11441 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 10 بينايي سنجي پرديس خودگردان 11442 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 60 پرستاري پرديس خودگردان 11443 با آزمون

- زن مرد تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهرانمحل  7 تكنولوژي پرتو درماني پرديس خودگردان 11444 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 10 تكنولوژي پرتوشناسي پرديس خودگردان 11445 با آزمون

- زن مرد تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در  8 شنوايي شناسي پرديس خودگردان 11446 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 10 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 11447 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 7 علوم تغذيه پرديس خودگردان 11448 با آزمون



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  47 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
8 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران - علوم تغذيه پرديس خودگردان 11449 آزمونبا 
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 9 علوم و صنايع غذايي پرديس خودگردان 11450 با آزمون
9 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران - علوم و صنايع غذايي پرديس خودگردان 11451 با آزمون

- زن مرد واقع در تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  8 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 11452 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 8 كاردرماني پرديس خودگردان 11453 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 10 مهندسي بهداشت حرفه اي پرديس خودگردان 11454 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 10 مهندسي بهداشت محيط پرديس خودگردان 11455 با آزمون
7 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران - هوشبري پرديس خودگردان 11456 با آزمون

- زن مرد دانشگاه واقع در تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان  2 كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني پرديس خودگردان 11457 با آزمون
 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان ورامين(تهران  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

ممنوعيت انتقال به ساير  عدم امكان واگذاري خوابگاه و
 شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي هاي  دانشكده

20 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11458
15 15 30 - پرستاري با آزمون روزانه 11459

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
47 47 - 94 پزشكي با آزمون روزانه 11460
47 47 94 - پزشكي با آزمون روزانه 11461
28 28 - 56 داروسازي با آزمون روزانه 11462
27 27 - 54 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11463
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11464
- زن مرد 12 اعضاي مصنوعي با آزمون روزانه 11465
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11466
20 20 - 40 پرستاري با آزمون روزانه 11467
20 20 40 - پرستاري با آزمون روزانه 11468
- زن مرد 31 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11469
- زن مرد 10 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 27605
- زن مرد 32 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11470
- زن مرد 20 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11471
- زن مرد 20 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11472
- زن مرد 23 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11473
- زن مرد 18 كاردرماني با آزمون روزانه 11474
- زن مرد 15 گفتار درماني با آزمون روزانه 11475
- زن - 15 مامايي با آزمون روزانه 11476
- زن مرد 20 بهداشتي درمانيمديريت خدمات  با آزمون روزانه 11477
- زن مرد 21 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11478
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11479
- زن مرد 22 هوشبري با آزمون روزانه 11480
- زن مرد 14 پزشكي ظرفيت مازاد 11481 با آزمون
15 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11482 با آزمون
- زن مرد 10 داروسازي ظرفيت مازاد 11483 با آزمون
- زن مرد 4 دندانپزشكي ظرفيت مازاد 11484 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري آباده(دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
- 10 10 ممنوعيت نقل و انتقال 20 پرستاري با آزمون روزانه 11485

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري المرد(دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
- 13 13 ممنوعيت نقل و انتقال 26 پرستاري با آزمون روزانه 11486

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي استهبان(دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
15 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال - اتاق عمل با آزمون روزانه 11487
25 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11488
15 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال - هوشبري با آزمون روزانه 11489

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي داراب(دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
20 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11490

 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني(دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
- زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11491

 )محل تحصيل شهرستان سپيدان(دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
- 10 10 ممنوعيت نقل و انتقال 20 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11492

 دانشگاه علوم پزشكي فسا
32 32 - 64 پزشكي با آزمون روزانه 11493
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11494
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11495
22 22 - 44 پرستاري با آزمون روزانه 11496
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11497
20 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11498
- زن مرد 23 پزشكي ظرفيت مازاد 11499 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين
22 22 - 44 پزشكي با آزمون روزانه 11500
10 10 - 20 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11501
- زن مرد 22 اتاق عمل آزمون با روزانه 11502
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11503
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11504
15 15 30 - پرستاري با آزمون روزانه 11505
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11506
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11507
- زن مرد 30 خدمات بهداشتي درمانيمديريت  با آزمون روزانه 11508
- زن مرد 36 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11509
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11510
- زن مرد 25 هوشبري با آزمون روزانه 11511
- زن مرد 25 پزشكي ظرفيت مازاد 11512 با آزمون
- زن مرد 15 پرستاري ظرفيت مازاد 11513 با آزمون
15 زن مرد - پرستاري ظرفيت مازاد 11514 با آزمون
- زن - 5 مامايي ظرفيت مازاد 11515 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي قم
20 20 - 40 پزشكي با آزمون روزانه 11516



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  48 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 قمدانشگاه علوم پزشكي   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
12 12 - 24 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11517
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11518
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11519
13 13 - 26 پرستاري با آزمون روزانه 11520

هاي موضـوع بخشـنامه شـماره عرصه آموزشي بر اساس تفاهم نامه
هـاي كه مابين دانشـگاه و بيمارسـتان   14/4/95مورخ  359/500

 .تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود
 با آزمون روزانه 11521 پرستاري - 10 5 5

12 12 24 - پرستاري با آزمون روزانه 11522
21 زن مرد - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11523
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11524
- زن مرد 22 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11525
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11526
20 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11527
- زن مرد 10 پزشكي ظرفيت مازاد 11528 با آزمون
3 زن مرد - اتاق عمل ظرفيت مازاد 11529 با آزمون
- زن مرد 10 پرستاري ظرفيت مازاد 11530 با آزمون
10 زن مرد - پرستاري ظرفيت مازاد 11531 با آزمون
3 زن مرد - علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11532 با آزمون
- زن - 4 مامايي ظرفيت مازاد 11533 با آزمون
3 زن مرد - هوشبري ظرفيت مازاد 11534 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي كاشان
37 37 - 74 پزشكي با آزمون روزانه 11535
12 12 - 24 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11536
- زن مرد 15 اتاق عمل با آزمون روزانه 11537
- زن مرد 25 عموميبهداشت  با آزمون روزانه 11538
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11539
15 15 30 - پرستاري با آزمون روزانه 11540
- زن مرد 21 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11541
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11542
- زن مرد 25 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11543
- زن مرد 20 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11544
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11545
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11546
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11547
- زن مرد 15 هوشبري با آزمون روزانه 11548
- زن مرد 5 بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 11549 با آزمون
- زن مرد 5 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11550 با آزمون
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت حرفه اي ظرفيت مازاد 11551 با آزمون
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 11552 با آزمون

 )محل تحصيل آران و بيدگل(علوم پزشكي كاشان دانشگاه 
35 زن مرد - پزشكي پرديس خودگردان 11553 با آزمون

 سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
16 16 - 32 پزشكي با آزمون روزانه 11554
17 17 34 - پزشكي با آزمون روزانه 11555
13 13 - 26 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11556
- زن مرد 22 اتاق عمل با آزمون روزانه 11557
25 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11558
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 11559
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 11560
19 زن مرد - تكنولوژي پرتو درماني با آزمون روزانه 11561
- زن مرد 22 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11562
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11563
- زن - 22 مامايي با آزمون روزانه 11564
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11565
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11566
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11567
27 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11568 با آزمون
- زن مرد 3 اتاق عمل ظرفيت مازاد 11569 با آزمون
14 زن مرد - پرستاري ظرفيت مازاد 11570 با آزمون
- زن مرد 3 تكنولوژي پرتو درماني ظرفيت مازاد 11571 با آزمون
- زن مرد 3 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 11572 با آزمون
- زن مرد 3 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11573 با آزمون
- زن - 3 مامايي ظرفيت مازاد 11574 با آزمون
- زن مرد 3 هوشبري ظرفيت مازاد 11575 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 24 24 - 48 پزشكي آزمونبا  روزانه 11576

25 25 50 - پزشكي با آزمون روزانه 11577
18 18 - 36 داروسازي با آزمون روزانه 11578
13 13 - 26 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11580
21 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11581
- زن مرد 28 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11582
- زن مرد 25 پرتوشناسيتكنولوژي  با آزمون روزانه 11583
- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11584
- زن مرد 22 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11585
- زن مرد 21 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11586
- زن مرد 21 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11587
- زن مرد 30 بهداشت حرفه ايمهندسي  با آزمون روزانه 11588
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11589
- زن مرد 23 هوشبري با آزمون روزانه 11590

- 32 32 محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي رازي 64 پرستاري با آزمون روزانه 11594
- زن - رازيمحل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي  25 مامايي با آزمون روزانه 11595



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  49 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 كرماندانشگاه علوم پزشكي   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 7 تكنولوژي پرتوشناسي پرديس خودگردان 11591 با آزمون
- زن مرد 5 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 11592 با آزمون
- زن مرد 5 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 11593 با آزمون

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 40 پزشكي پرديس خودگردان 11596 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 18 داروسازي خودگردانپرديس  11597 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 7 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11598 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري زرند(دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11599

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
34 34 - 68 پزشكي با آزمون روزانه 11600
11 11 - 22 داروسازي با آزمون روزانه 11601
12 12 24 - دندانپزشكي با آزمون روزانه 11602
- زن مرد 22 اتاق عمل با آزمون روزانه 11603
20 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11604
18 18 - 36 پرستاري با آزمون روزانه 11605
18 18 36 - پرستاري با آزمون روزانه 11606
- زن مرد 22 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11607
- زن مرد 19 تكنولوژي پزشكي هسته اي با آزمون روزانه 11608
- زن مرد 26 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11609
20 زن مرد - علوم و صنايع غذايي با آزمون روزانه 11610
- زن مرد 15 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11611
- زن - 15 مامايي با آزمون روزانه 11612
- زن مرد 23 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11613
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11614
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11615

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 35 پزشكي پرديس خودگردان 11617 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 14 داروسازي پرديس خودگردان 11618 با آزمون
10 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11619 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 اتاق عمل ظرفيت مازاد 11620 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 7 پرستاري ظرفيت مازاد 11621 با آزمون
7 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پرستاري ظرفيت مازاد 11622 با آزمون

- زن مرد خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس 5 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 11623 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11624 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 فناوري اطالعات سالمت ظرفيت مازاد 11625 با آزمون
- زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 مامايي ظرفيت مازاد 11626 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 هوشبري ظرفيت مازاد 11627 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري سنقر(دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
12 12 24 - پرستاري آزمونبا  روزانه 11616

 گرگان - دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
34 34 - 68 پزشكي با آزمون روزانه 11628
13 13 - 26 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11629
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11630
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11631
18 18 - 36 پرستاري با آزمون روزانه 11632

عرصه آموزشي بر اساس تفاهم نامه هاي موضـوع بخشـنامه شـماره
كه مابين دانشگاه و بيمارسـتانهاي 14/4/1395مورخ  359/500

 .تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است ، خواهد بود
 با آزمون روزانه 11633 پرستاري 30 - 15 15

17 17 34 - پرستاري آزمونبا  روزانه 11634
- زن مرد 21 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11635
- زن مرد 20 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11636
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11637
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11638
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11639
- زن مرد 5 بهداشت عمومي پرديس خودگردان 11640 با آزمون
- زن مرد 22 پرستاري پرديس خودگردان 11641 با آزمون
- زن مرد 5 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 11642 با آزمون
- زن مرد 5 علوم تغذيه پرديس خودگردان 11643 با آزمون
- زن - 5 مامايي پرديس خودگردان 11644 با آزمون
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت محيط پرديس خودگردان 11645 با آزمون

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 46 پزشكي پرديس خودگردان 11646 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 17 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11647 با آزمون

 گناباددانشگاه علوم پزشكي 
18 18 - 36 پزشكي با آزمون روزانه 11648
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11649
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11650
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11651
14 14 28 - پرستاري با آزمون روزانه 11652
- زن مرد 20 پرتوشناسيتكنولوژي  با آزمون روزانه 11653
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11654
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11655
- زن مرد 24 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11656
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11657
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11658
- زن مرد 10 پزشكي ظرفيت مازاد 11659 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي لنگرود(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
- زن مرد 18 اتاق عمل با آزمون روزانه 11660
22 زن مرد - تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11661
- زن مرد 26 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11662
20 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11663

2 زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه - تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 11664 با آزمون
- زن مرد 5 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11665 با آزمون



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  50 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

 عنوان رشته  نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- 18 18 محل تحصيل دانشكده دندانپزشكي 36 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11666

- 29 29 محل تحصيل دانشكده پزشكي 58 پزشكي با آزمون روزانه 11667
52 26 26 دانشكده پزشكيمحل تحصيل  - پزشكي با آزمون روزانه 11668

- زن مرد محل تحصيل دانشكده پزشكي 15 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11669
- 28 28 محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 56 پرستاري با آزمون روزانه 11670

24 12 12 بهشتي رشتمحل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد  - پرستاري با آزمون روزانه 11671
- زن - محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 20 مامايي با آزمون روزانه 11672

- 15 15 محل تحصيل دانشكده داروسازي 30 داروسازي با آزمون روزانه 11681
- زن مرد محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت 21 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11683
- زن مرد محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت 21 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11684
- زن مرد محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت 21 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11685

- زن مرد محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 15 پرستاري ظرفيت مازاد 11673 با آزمون
15 زن مرد محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت - پرستاري ظرفيت مازاد 11674 با آزمون
- زن - محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 5 مامايي ظرفيت مازاد 11675 با آزمون

- زن مرد دانشكده داروسازيمحل تحصيل  12 داروسازي ظرفيت مازاد 11682 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت 4 بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 11686 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت 4 مهندسي بهداشت حرفه اي ظرفيت مازاد 11687 با آزمون

- زن مرد بهداشت رشتمحل تحصيل دانشكده  4 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 11688 با آزمون
 )محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي لنگرود(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

12 12 - 24 پرستاري با آزمون روزانه 11676
18 زن - - مامايي با آزمون روزانه 11677
- زن مرد 6 پرستاري ظرفيت مازاد 11678 با آزمون

 )محل تحصيل واحد بين الملل واقع در بندر انزلي(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
35 زن مرد - پزشكي پرديس خودگردان 11679 با آزمون
22 زن مرد - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11680 با آزمون

 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
- 10 10 يت خوابگاهدمحدو 20 پزشكي با آزمون روزانه 11689
42 21 21 يت خوابگاهدمحدو - پزشكي با آزمون روزانه 11690
- 10 10 يت خوابگاهدمحدو 20 داروسازي با آزمون روزانه 11691

- 11 11 محدوديت خوابگاه 22 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11692
- زن مرد فاقد خوابگاه 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11693
- زن مرد فاقد خوابگاه 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11694
15 زن مرد فاقد خوابگاه - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11695
- 18 18 فاقد خوابگاه 36 پرستاري با آزمون روزانه 11696
34 17 17 فاقد خوابگاه - پرستاري با آزمون روزانه 11697

- زن مرد خوابگاهفاقد  22 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11698
- زن مرد فاقد خوابگاه 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11699
20 زن مرد فاقد خوابگاه - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11700
- زن مرد فاقد خوابگاه 20 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11701

- زن مرد خوابگاهفاقد  25 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11702
- زن - فاقد خوابگاه 20 مامايي با آزمون روزانه 11703
20 زن مرد فاقد خوابگاه - مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11704
- زن مرد فاقد خوابگاه 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11705
- زن مرد فاقد خوابگاه 20 هوشبري با آزمون روزانه 11706
15 زن مرد فاقد خوابگاه - كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني با آزمون روزانه 11707
- زن مرد فاقد خوابگاه 20 پزشكي ظرفيت مازاد 11708 با آزمون

 )اليگودرز محل تحصيل دانشكده پرستاري(خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
- زن مرد فاقد خوابگاه 15 اتاق عمل با آزمون روزانه 11709
- 13 13 فاقد خوابگاه 26 پرستاري با آزمون روزانه 11710

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري پلدختر(خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
- 16 16 فاقد خوابگاه 32 پرستاري با آزمون روزانه 11711

20 زن مرد خوابگاهفاقد  - هوشبري با آزمون روزانه 11712
 )محل تحصيل دانشكده پرستاري بروجرد(خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

32 16 16 فاقد خوابگاه - پرستاري با آزمون روزانه 11713
 ساري - دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

25 25 - 50 پزشكي با آزمون روزانه 11714
29 29 58 - پزشكي با آزمون روزانه 11715
22 22 - 44 داروسازي با آزمون روزانه 11716
12 12 - 24 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11717
- زن مرد 22 اتاق عمل با آزمون روزانه 11718
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11719
18 18 - 36 پرستاري با آزمون روزانه 11720
18 18 36 - پرستاري با آزمون روزانه 11721
- زن مرد 27 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11722
- زن مرد 27 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11723
- زن مرد 20 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11724
14 زن مرد - كاردرماني آزمونبا  روزانه 11725
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11726
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11727
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11728
- زن مرد 21 هوشبري با آزمون روزانه 11729
- زن مرد 12 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11730 آزمونبا 
- زن مرد 5 اتاق عمل پرديس خودگردان 11731 با آزمون
- زن مرد 5 بهداشت عمومي پرديس خودگردان 11732 با آزمون
- زن مرد 7 پرستاري پرديس خودگردان 11733 با آزمون
7 زن مرد - پرستاري پرديس خودگردان 11734 با آزمون
- زن مرد 5 تكنولوژي پرتوشناسي پرديس خودگردان 11735 با آزمون
- زن مرد 5 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 11736 با آزمون
- زن مرد 5 فناوري اطالعات سالمت پرديس خودگردان 11737 با آزمون
5 زن مرد - كاردرماني پرديس خودگردان 11738 با آزمون
- زن - 5 مامايي پرديس خودگردان 11739 با آزمون



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  51 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت حرفه اي پرديس خودگردان 11740 با آزمون
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت محيط پرديس خودگردان 11741 با آزمون
- زن مرد 5 هوشبري پرديس خودگردان 11742 با آزمون

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي مازندران 40 پزشكي پرديس خودگردان 11751 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي مازندران 22 داروسازي خودگردانپرديس  11752 با آزمون

 )آمل پرستاريمحل تحصيل دانشكده (ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
17 17 - 34 پرستاري با آزمون روزانه 11743
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 11744
- زن مرد 6 پرستاري پرديس خودگردان 11745 با آزمون
6 زن مرد - پرستاري خودگردانپرديس  11746 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي آمل(ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11747
- زن مرد 25 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11748

 )بهشهر محل تحصيل دانشكده پرستاري(ساري  -  دانشگاه علوم پزشكي مازندران
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 11749
6 زن مرد - پرستاري پرديس خودگردان 11750 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد
23 23 - 46 پزشكي با آزمون روزانه 11753
37 37 74 - پزشكي با آزمون روزانه 11754
17 17 - 34 داروسازي با آزمون روزانه 11755
21 21 - 42 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11756
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11757
- زن مرد 18 بينايي سنجي با آزمون روزانه 11758
21 21 - 42 پرستاري با آزمون روزانه 11759
21 21 42 - پرستاري با آزمون روزانه 11760
- زن مرد 28 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11761
- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11762
- زن مرد 20 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11763
- زن مرد 19 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11764
- زن مرد 15 گفتار درماني آزمونبا  روزانه 11765
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11766
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11767
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11768

45 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پزشكي پرديس خودگردان 11775 با آزمون
20 زن مرد پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  - داروسازي پرديس خودگردان 11776 با آزمون

24 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11777 با آزمون
- زن مرد 5 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 11769 با آزمون
- زن مرد 5 فناوري اطالعات سالمت ظرفيت مازاد 11770 با آزمون
- زن مرد 2 گفتار درماني ظرفيت مازاد 11771 با آزمون
- زن - 5 مامايي ظرفيت مازاد 11772 با آزمون

5 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - اتاق عمل ظرفيت مازاد 11778 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 2 بينايي سنجي ظرفيت مازاد 11779 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 7 پرستاري ظرفيت مازاد 11780 با آزمون
7 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پرستاري ظرفيت مازاد 11781 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 آزمايشگاهيعلوم  ظرفيت مازاد 11782 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 فيزيوتراپي ظرفيت مازاد 11783 با آزمون

 )ستاري قوچانرمحل تحصيل دانشكده پ(دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
14 14 - 28 پرستاري با آزمون روزانه 11773

 )تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت كاشمرمحل (دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
13 13 - 26 پرستاري با آزمون روزانه 11774

 دانشگاه علوم پزشكي همدان
- 22 22 عدم تعهد واگذاري خوابگاه 44 پزشكي با آزمون روزانه 11784
64 32 32 عدم تعهد واگذاري خوابگاه - پزشكي با آزمون روزانه 11785

- 15 15 خوابگاهعدم تعهد واگذاري  30 داروسازي با آزمون روزانه 11786
- 12 12 عدم تعهد واگذاري خوابگاه 24 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11787
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 25 اتاق عمل با آزمون روزانه 11788
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 12 اعضاي مصنوعي آزمونبا  روزانه 11789
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11790
25 زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11791
- 22 22 عدم تعهد واگذاري خوابگاه 44 پرستاري با آزمون روزانه 11792
42 21 21 عدم تعهد واگذاري خوابگاه - پرستاري با آزمون روزانه 11793
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 27 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11794
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 25 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11795
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 32 علوم آزمايشگاهي آزمونبا  روزانه 11796
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 20 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11797
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 12 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11798
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 25 كاردرماني با آزمون روزانه 11799
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 35 كتابداري در شاخه پزشكي با آزمون روزانه 11800
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 25 گفتار درماني با آزمون روزانه 11801
- زن - عدم تعهد واگذاري خوابگاه 20 مامايي با آزمون روزانه 11802
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 25 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11803
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 27 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11804
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 28 هوشبري با آزمون روزانه 11805

  عدم تعهد واگذاري خوابگاه
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

- زن مرد 40 پزشكي خودگردان پرديس 11810 با آزمون
- زن مرد 20 داروسازي پرديس خودگردان 11811 با آزمون
- زن مرد 16 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11812 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري مالير(دانشگاه علوم پزشكي همدان 
- 19 19 عدم تعهد واگذاري خوابگاه 38 پرستاري با آزمون روزانه 11806

  )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي نهاوند(دانشگاه علوم پزشكي همدان 
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11808



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  52 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي نهاوند(دانشگاه علوم پزشكي همدان   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- 15 15 عدم تعهد واگذاري خوابگاه 30 پرستاري با آزمون روزانه 11809

 اسدآباد علوم پزشكي دانشكده 
- زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11807
- 15 15 عدم تعهد واگذاري خوابگاه 30 پرستاري با آزمون روزانه 11813

 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
8 8 - 16 پزشكي با آزمون روزانه 11814

15 15 30 - پزشكي با آزمون روزانه 11815
9 9 - 18 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11816
- زن مرد 16 اتاق عمل با آزمون روزانه 11817
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11818
21 21 - 42 پرستاري با آزمون روزانه 11819
- زن مرد 20 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11820
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11821
- زن مرد 25 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11822
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11823
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11824
- زن مرد 16 هوشبري با آزمون روزانه 11825
20 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11826 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي يزد
47 47 - 94 پزشكي با آزمون روزانه 11827
17 17 - 34 داروسازي با آزمون روزانه 11828
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11829
- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11830
30 30 - 60 پرستاري با آزمون روزانه 11831
- زن مرد 22 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11832
- زن مرد 21 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11833
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11834
- زن مرد 30 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11835
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11836
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11837
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11838

- 16 16 تحصيل دانشكده دندانپزشكيمحل  32 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11854
46 زن مرد محل تحصيل واحدبين الملل واقع در احمدآباد مشير - پزشكي پرديس خودگردان 11846 با آزمون
16 زن مرد محل تحصيل واحدبين الملل واقع در احمدآباد مشير - داروسازي پرديس خودگردان 11847 آزمونبا 
16 زن مرد محل تحصيل واحدبين الملل واقع در احمدآباد مشير - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11848 با آزمون
60 زن مرد محل تحصيل واحدبين الملل واقع در احمدآباد مشير - پرستاري پرديس خودگردان 11849 با آزمون

- زن مرد 5 بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 11839 با آزمون
- زن مرد 5 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 11840 با آزمون
- زن مرد 5 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11841 با آزمون
- زن مرد 5 مديريت خدمات بهداشتي درماني ظرفيت مازاد 11842 با آزمون
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت حرفه اي ظرفيت مازاد 11843 با آزمون
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 11844 با آزمون
- زن مرد 5 هوشبري ظرفيت مازاد 11845 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري ميبد(دانشگاه علوم پزشكي يزد 
19 19 - 38 پرستاري با آزمون روزانه 11850

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي ابركوه(دانشگاه علوم پزشكي يزد 
- زن مرد 17 اتاق عمل با آزمون روزانه 11851
- زن مرد 22 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11852
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11853

 دانشكده علوم پزشكي آبادان
10 10 - 20 پزشكي با آزمون روزانه 11855
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11856
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11857

30 15 15 ممنوعيت نقل و انتقال - پرستاري با آزمون روزانه 11858
20 زن مرد - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11859
- زن مرد 20 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11860
- زن مرد 20 كتابداري در شاخه پزشكي با آزمون روزانه 11861

- زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11862
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11863
- زن مرد 8 پزشكي ظرفيت مازاد 11864 با آزمون
10 زن مرد - پرستاري ظرفيت مازاد 11865 آزمونبا 

 دانشكده علوم پزشكي اسفراين
15 زن مرد دانشكده تعهدي در قبال خوابگاه ندارد - يا حرفهبهداشت مهندسي  با آزمون روزانه 27603
- زن - دانشكده تعهدي در قبال خوابگاه ندارد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11866
- 15 15 دانشكده تعهدي در قبال خوابگاه ندارد 30 پرستاري با آزمون روزانه 11867

 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
- زن مرد محدوديت نقل و انتقال 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11868

- زن مرد محدوديت در نقل و انتقال 15 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11869
- زن مرد محدوديت نقل و انتقال 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11870
20 زن مرد محدوديت نقل و انتقال - هوشبري با آزمون روزانه 11871

 دانشكده علوم پزشكي بهبهان
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11872
12 12 - 24 پرستاري با آزمون روزانه 11873
- زن مرد 23 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11874

 علوم پزشكي تربت جام دانشكده
- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11875
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11876
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11877
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 فصل دوم  53 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 دانشكده علوم پزشكي خلخال

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11878
- 14 14 ممنوعيت نقل و انتقال 28 پرستاري با آزمون روزانه 11879
- زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11880

 دانشكده علوم پزشكي خمين
20 زن مرد فاقد خوابگاه - اتاق عمل با آزمون روزانه 11881
- 6 6 فاقد خوابگاه 12 پرستاري با آزمون روزانه 11882
- زن مرد فاقد خوابگاه 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11883
- زن مرد فاقد خوابگاه 20 هوشبري با آزمون روزانه 11884

 دانشكده علوم پزشكي خوي
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11885
- زن مرد 15 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11886
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 11887
- زن مرد 35 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11888

 دانشكده علوم پزشكي ساوه
- زن مرد 15 عمل اتاق با آزمون روزانه 11889
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11890
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11891
- زن مرد 15 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11892
20 زن مرد - مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11893
20 زن مرد - بهداشت محيطمهندسي  با آزمون روزانه 11894
- زن مرد 18 هوشبري با آزمون روزانه 11895

 دانشكده علوم پزشكي سراب
- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11896
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 11897
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11898

 علوم پزشكي سيرجاندانشكده 
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11899
22 22 - 44 پرستاري با آزمون روزانه 11900
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11901
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11902
- زن مرد 25 هوشبري آزمونبا  روزانه 11903

 دانشكده علوم پزشكي شوشتر
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11904
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11905
11 11 - 22 پرستاري با آزمون روزانه 11906
11 11 22 - پرستاري با آزمون روزانه 11907
- زن مرد 20 علوم تغذيه آزمونبا  روزانه 11908
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11909

 دانشكده علوم پزشكي گراش
- زن مرد 10 اتاق عمل با آزمون روزانه 11910
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11911
- زن مرد 17 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11912
- زن مرد 10 هوشبري با آزمون روزانه 11913

 )محل تحصيل دانشكده بهداشت شهرستان اوز(دانشكده علوم پزشكي الرستان 
- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11914
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11915

 دانشكده علوم پزشكي الرستان
  محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي

 الرستان) س(حضرت زينب 

8 8 - 16 اتاق عمل با آزمون روزانه 11916
20 20 - 40 پرستاري با آزمون روزانه 11917
- زن مرد 10 پرستاري ظرفيت مازاد 11918 با آزمون

 دانشكده علوم پزشكي مراغه
- زن مرد 25 اتاق عمل با آزمون روزانه 11919
- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11920
19 19 - 38 پرستاري با آزمون روزانه 11921

هـاي موضـوع بخشـنامه شـماره نامـه  عرصه آموزشي براساس تفاهم
هـاي كه مابين دانشكده و بيمارسـتان  14/4/95مورخ  359/500

 .تابعه دانشكده در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود
 با آزمون روزانه 11922 پرستاري - 36 18 18

- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11923
- زن مرد 8 پرستاري ظرفيت مازاد 11924 با آزمون
8 زن مرد - پرستاري ظرفيت مازاد 11925 با آزمون

 دانشكده علوم پزشكي نيشابور
25 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11926
- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11927
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11928
- زن مرد 10 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11929
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت حرفه اي با آزمون روزانه 11930
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11931
- زن مرد 25 هوشبري با آزمون روزانه 11932

 كاربردي هالل ايران - موسسه آموزش عالي علمي 
- زن مرد شرايط در انتهاي دفترچه 15 اعضاي مصنوعي با آزمون روزانه 11933

- زن مرد شرايط در انتهاي دفترچه-ويژه شاغلين در جمعيت هالل احمر 5 اعضاي مصنوعي با آزمون روزانه 11934
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 هاي علوم پزشكي در دانشگاه داراي تعهد خدمتمخصوص استان بومي و هاي تحصيلي  رشته
قـانون  سال آينده،  هوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور ظرف د

 10/7/1392مصوب مورخ » ت تكميلي و تخصصيهاي تحصيالماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره) 3(اصالح بند «
در  ظرفيت %30 تا بر اساس اين قانون. نمايداجرا مي 1396هاي مندرج در جداول ذيل را در آزمون سراسري سال مجلس شوراي اسالمي، براي رشته

 .شـود ها با نوع گزينش بومي استاني پذيرش مي شجوي بومي با اولويت مناطق محروم و متناسب با نياز استاندان جذب طريق از ي مورد نيازهارشته
الزم به ذكر است نحـوه  . ها بر اساس قانون مذكور به همراه ظرفيت، شرايط و ضوابط مهم و ساير اطالعات مورد نياز ذيالً درج گرديده است اين رشته

  . باشد مي »با آزمون«ها،  پذيرش دانشجو در اين رشته
  :شرايط و ضوابط مهم *
. هاي علوم پزشكي ايجاد شده است هاي بومي متناسب با وضعيت نقاط محروم هر استان براي داوطلبان بومي متقاضي خدمت در مناطق محروم در دانشگاه سهميه -1

ز پذيرفتـه شـدگان   بوده كه دانشگاه محل قبولي داوطلب، مطابق نقاط محروم مندرج در جداول مربوط، ا» بومي استاني«بيني شده به شيوه  هاي پيش اكثر ظرفيت
  .نمايد تعهد محضري اخذ مي

  .باشد ها مستلزم سپردن تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل به صورت غيرقابل خريد و جابجايي مي استفاده از اين سهميه -2
  .پذيرد ارائه مدرك تحصيلي، بعد از اتمام دوره تعهد انجام مي -3
  .باشند زمان تعهد، مجاز به فعاليت پزشكي در ساير نقاط كشور نميآموختگان سهميه بومي در طول مدت  دانش -4
  .باشد اولويت تحصيل دانشجوي بومي، در استان خود مي -5
  .پذير است ادامه تحصيل، پس از گذراندن نيمي از مدت زمان تعهد امكان -6
  .ا الزم است در انتخاب رشته دقت الزم را مبذول نمايندباشند، لذ مشموالن اين سهميه، مجاز به نقل و انتقال و تغيير رشته قبولي نمي -7
/ نام، ضمن حضور در دفاتر اسناد رسمي در معيت نمايندگان دفتـر حقـوقي دانشـگاه     باشند قبل از ثبت شدگان استفاده كننده از اين سهميه، مكلف مي كليه پذيرفته -8

مطابق فـرم  ) سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحات بعدي(مي ها نسبت به توديع سند تعهد پذيرفته شدگان مقطع عمو دانشكده
  .گيرد، اقدام نمايند نام در اختيار آنان قرار مي تعهدي كه در زمان ثبت

دانشگاه محل قبولي داوطلب، با دانشگاه هاي همجوار ايجاد شده، الزم است  در مواردي كه به علت نزديك نبودن يك رشته در يك استان، سهميه بومي در استان -9
  .التحصيلي به دانشگاه استان بومي خود جهت ارائه خدمت هدايت شود متقاضي ايجاد سهميه، در خصوص اخذ تعهد هماهنگي نموده تا داوطلب پس از فارغ

  دانشجوي بومي مصوبه مجلس شوراي اسالمي% 30جدول مناطق محروم استانهاي كشور در سهميه پذيرش 
  براي سپردن تعهد محضري 1396-97براي سال تحصيلي  از محل اصالح قانون برقراري عدالت آموزشي

رديف دانشگاه علوم پزشكي رشته تحصيلي التحصيلي نام مناطق محروم محل خدمت پس از فارغ
پزشكي ، هريس، ميانه، سراب، جلفا، ملكان)كليبر(، خداآفرين)هشترود(، چاراويماق)شهرستان اهر(ورزقان

دندانپزشكي ، هريس، ميانه، سراب، جلفا، ملكان)كليبر(، خداآفرين)هشترود(، چاراويماق)شهرستان اهر(ورزقان 1 دانشگاه علوم پزشكي تبريز
داروسازي ، هريس، ميانه، سراب، جلفا، ملكان)كليبر(، خداآفرين)هشترود(، چاراويماق)شهرستان اهر(ورزقان

پزشكي مياندوآب، مهاباد، خوي سلماس، بوكان، نقده،
ماكو، سردشت، چايپاره، اشنويه، سلماس،  2 دانشگاه علوم پزشكي اروميه دندانپزشكي

داروسازي تكاب، شاهين دژ، سردشت، چالدران، شوط، پلدشت
پزشكي )، بيله سوار، مغان، مشكين شهر، خلخال، كوثرآباد پارس(هاي  هاي تابعه شهرستان بخش دندانپزشكي )، بيله سوار، مغان، مشكين شهر، خلخال، كوثرآباد پارس(هاي  هاي تابعه شهرستان بخش 3 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

، بــوئين و مياندشــت )رامشـه، نصــرآباد (، اصــفهان دو)آبــاد ورزنـه، اســالم (اردسـتان، اصــفهان يــك 
، )اورگان، مشهد كـاوه (، چادگان)آباد دولتعسگران، (، تيران و كرون)آباد مياندشت، بوئين، معصوم(

ــيج(خوانســار ــك)خــم پ ــدق، فرخــي(، خوروبيابان ــان)جن ــوان(، دهاق ــك(، ســميرم)قمب ــه، ون ، )كم
، )گوكــد(، گلپايگــان)بــرف انبــار، ســيبك(، فريدونشــهر)گنجــه، داران(، فريــدن)هونجــان(شهرضــا
 )خالدآباد(نطنز ، )دهق، اشن( آباد ، نجف)چوپانان، انارك(، نائين)چم يوسفعلي(لنجان

 پزشكي

 4 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 

، خوروبيابانـك، سـميرم، فريدونشـهر، نـائين،     )رامشـه (، اصـفهان دو )ورزنـه (اردستان، اصفهان يـك 
 ، نطنز)دهق و علويجه(آباد نجف

 دندانپزشكي

داروسازي خوانسار، اردستان، گلپايگان، تيران كرون، شهرضا

 كيار، اردلكوهرنگ، لردگان، 
داروسازي، سهميه استان چهارمحال 
و بختياري در دانشگاه علوم پزشكي 

  اصفهان
پزشكي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كاشان محل خدمت در مناطق روستايي دندانپزشكي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كاشان محل خدمت در مناطق روستايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

پزشكي هاي تابعه استان البرز محروم شهرستان مناطق
دندانپزشكي هاي تابعه استان البرز مناطق محروم شهرستان  5  )كرج(دانشگاه علوم پزشكي البرز 

  داروسازي  هاي تابعه استان البرز مناطق محروم شهرستان
پزشكي  آبدانانايالم، ايوان، سيروان، چرداول، ملكشاهي، مهران، دهلران، بدره، دره شهر،  دندانپزشكي ايالم، ايوان، سيروان، چرداول، ملكشاهي، مهران، دهلران، بدره، دره شهر، آبدانان  6  دانشگاه علوم پزشكي ايالم

پزشكي هاي استان بوشهر كليه شهرستان دندانپزشكي هاي استان بوشهر كليه شهرستان  7  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
دندانپزشكي كوهرنگ، لردگان، كيار، اردل  8  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  پزشكي كيار، اردلكوهرنگ، لردگان، 

پزشكي بيرجند، بشرويه، خوسف، درميان، سرايان، سربيشه، زيركوه، طبس، فردوس، قاين، نهبندان دندانپزشكي طبس، فردوس، قاين، نهبندانبيرجند، بشرويه، خوسف، درميان، سرايان، سربيشه، زيركوه،   9  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
ــوم    شهرستان فيروزه، بخش سرواليت، بخش ميان جلگه، زبرخان پزشــكي، ســهميه دانشــكده عل

  پزشكي نيشابور

  10  دانشگاه علوم پزشكي مشهد

داروسازي، سهميه دانشـكده علـوم     شهرستان فيروزه، زبرخان
  پزشكي نيشابور

دندانپزشكي، سهميه دانشكده علوم   بخش ميان جلگه، زبرخان شهرستان فيروزه، بخش سرواليت،
  پزشكي نيشابور

ــوم     تربت حيدريه، مه والت، زاوه ــگاه عل ــهميه دانش ــكي، س پزش
 پزشكي تربت حيدريه

دندانپزشكي، سهميه دانشگاه علـوم    تربت حيدريه، مه والت، زاوه
 پزشكي تربت حيدريه
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رديف دانشگاه علوم پزشكي رشته تحصيلي التحصيلي نام مناطق محروم محل خدمت پس از فارغ
داروسازي، سـهميه دانشـگاه علـوم      تربت حيدريه، مه والت، زاوه

 پزشكي تربت حيدريه

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
10  

پزشكي ، بردسكن، رشتخوار، كاشمر، كالتآباد باخرز، تايباد، خواف، درگز، سرخس، خليل
دندانپزشكي ، بردسكن، رشتخوار، كاشمر، كالتآباد باخرز، تايباد، خواف، درگز، سرخس، خليل

، رشـتخوار،  آبـاد  بردسكن، چناران، درگز، فريمـان، قوچـان، كـالت، خـواف، كاشـمر، خليـل      باخرز، 
 سرخس، تايباد

 داروسازي

 گناباد و بجستان
دندانپزشكي، سهميه دانشگاه علـوم  

 پزشكي گناباد 

 داورزن، خوشاب، جوين، جغتاي، سبزوار
دندانپزشكي، سهميه دانشگاه علـوم  

 پزشكي سبزوار

 خوشاب، جوين، جغتاي، سبزوارداورزن، 
داروسازي، سـهميه دانشـگاه علـوم    

 پزشكي سبزوار، 

داروسازي، سهميه دانشـكده علـوم     آباد بام و صفي
  پزشكي اسفراين

گناباد و بجستان   دانشگاه علوم پزشكي گناباد  پزشكي
  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گناباد داورزن، روداب، خوشاب، جوين، جغتاي

، بخـش سـر   )در شهرسـتان راز و جـرگالن  (، بخش جرگالن)در شهرستان راز و جرگالن(بخش راز
در شهرسـتان مانـه و   (، بخـش مانـه  )در شهرستان فاروج(، بخش خبوشان)در شهرستان شيروان(حد

 )سملقان
  پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي خراسان 
  11  ماليش

، بخـش سـر   )در شهرسـتان راز و جـرگالن  (، بخش جرگالن)راز و جرگالندر شهرستان (بخش راز
در شهرسـتان مانـه و   (، بخـش مانـه  )در شهرستان فاروج(، بخش خبوشان)در شهرستان شيروان(حد

 )سملقان
  دندانپزشكي

ــوم    آباد بام و صفي پزشــكي، ســهميه دانشــكده عل
  پزشكي اسفراين

دانشكده علوم دندانپزشكي، سهميه   آباد بام و صفي
  پزشكي اسفراين

ايذه، دهذر، هفتكل، هنديجان، انديكا، اللي، رامشير، دشت آزادگان، هويزه، رامهرمز، اميديـه، بـاوي،   
 حميديه، باغملك

  پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
  اهواز

12  

انديمشك، حميديـه،   دهدز، انديكا، هفتكل، مسجد سليمان، اللي، اميديه، ماهشهر، رامهرمز، باغملك،
 دشت آزادگان، هويزه، هنديجان، كارون، باوي، رامشير

  دندانپزشكي
ايذه، دهدز، ماهشهر، دشت آزادگان، هويزه، رامهرمـز، اميديـه، بـاوي، حميديـه، باغملـك، مسـجد       

 سليمان، كارون، انديمشك، هنديجان، هفتكل
  داروسازي

 )سماله گتوند، عقيلي(، گتوند )آهودشت(، شوش )خيبرسردشت، باغچه بان، شهرك بنوت، (دزفول 
دندانپزشكي، سهميه دانشگاه علـوم  
پزشكي دزفـول در دانشـگاه علـوم    

  پزشكي اهواز

 )ها كادر اداري و بيمارستان(شوش، گتوند 
داروسازي، سـهميه دانشـگاه علـوم    
پزشكي دزفـول در دانشـگاه علـوم    

  پزشكي اهواز

 سردشت، زيدون، تشان، منصوريه و حومهبهبهان، آغا جاري، 
پزشكي، سـهميه دانشـكده ه علـوم    
پزشكي بهبهـان در دانشـگاه علـوم    

  پزشكي اهواز

  بهبهان، آغا جاري، سردشت، زيدون، تشان، منصوريه و حومه
دندانپزشكي، سهميه دانشكده علوم 
پزشكي بهبهـان در دانشـگاه علـوم    

  پزشكي اهواز

  سردشت، زيدون، تشان، منصوريه و حومهبهبهان، آغا جاري، 
داروسازي، سهميه دانشـكده علـوم   
پزشكي بهبهـان در دانشـگاه علـوم    

  پزشكي اهواز
دهسـتان آهودشـت، دهسـتان سـرخه،     (، شـوش  )سردشت، باغچه بان، شهرك بنوت، خيبـر (دزفول 

 )سماله گتوند، عقيلي(، گتوند )دهستان شاهور
  دانشگاه علوم پزشكي دزفول  پزشكي

  انآباد دانشكده علوم پزشكي  پزشكي آبادان، خرمشهر، شادگان، اروندكنار، چوئبده
طارم، ماهنشان، خدابنده، ايجرود، سلطانيه   پزشكي

  13  دانشگاه علوم پزشكي زنجان
  دندانپزشكي طارم، ماهنشان، خدابنده، ايجرود، ابهر، خرمدره

  داروسازي خدابنده، ابهر، خرمدره
 هاي آشتيان، دليجان، كميجان، محالت، تفرش شهرستان 

داروسازي، سهميه اسـتان مركـزي   
  در دانشگاه علوم پزشكي زنجان

  پزشكي هاي گرمسار و آرادان مهديشهر، دامغان، سرخه شهرستان

  14  دانشگاه علوم پزشكي سمنان
  دندانپزشكي هاي سرخه، گرمسار  مهديشهر، دامغان شهرستان

 ، خارتورانآباد مجن، بسطام، بيارجمند، بكران، دهمال، ميامي، زمانمراكز بهداشتي 
دندانپزشكي، ويژه داوطلبـان بـومي   
مناطق تحت پوشش دانشگاه علـوم  

  پزشكي شاهرود
  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  پزشكي ، نام نيك، طرودآباد خارتوران، فرومد، عباس آباد مراكز بهداشتي زمان

 سرباز، فنوج، قصرقند، نيكشهرايرانشهر، دلگان، 
پزشكي، ويژه داوطلبان بومي مناطق 
تحــت پوشــش دانشــكده علــوم    

  پزشكي ايرانشهر

 ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، قصرقند، نيكشهر  15  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
دندانپزشكي، ويژه داوطلبـان بـومي   
مناطق تحت پوشش دانشكده علـوم  

  پزشكي ايرانشهر

  خاش، زاهدان، چابهار، كنارك، سيب سوران، مهرستان سراوان،
دندانپزشكي، سهميه ويژه داوطلبان 
بومي مناطق تحت پوشش دانشـگاه  

  علوم پزشكي زاهدان
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رديف دانشگاه علوم پزشكي رشته تحصيلي التحصيلي نام مناطق محروم محل خدمت پس از فارغ

 زهك، هيرمند، نيمروز، زابل، هامون
دندانپزشكي، ويژه داوطلبـان بـومي   
مناطق تحت پوشش دانشكده علـوم  

  پزشكي زابل

  15  ندانشگاه علوم پزشكي زاهدا

محل خدمت در مناطق چابهار و مناطق محـروم تابعـه شـامل اوركـي، بـاهوكالت سـند ميرثوبـان،        
عربزهي، بريس، سنگان و پير سهراب، خاش و مناطق محروم تابعه شامل چاه احمد، گوهر شـهر، ده  

.  ، دومك، سـرجنگل و شـورو  آباد زاهدان و مناطق محروم تابعه شامل اله. رييس، سنگان و كارواندر
. سراوان و مناطق محروم تابعه شامل كوهك، اسفندك، كشتگان، جالق، كله گان، مورتي و سـيركان 

كنارك و مناطق تابعه شامل بانسنت، تنبالن، سـورو،  . سوران و مناطق محروم تابعه سرسوره، كرشان
رافشـان  مهرستان و مناطق محروم تابعه شامل اي. زرآباد، حميدكان، پارك بشيد، تنگ و كهيرهوتان

، الديـز و تمـين و   آبـاد  و ديهي، آشار، چاهوك، قادرآباد، ميرجاوه و مناطق محروم تابعه شامل جـون 
  ريگ ملك

  پزشكي

محل خدمت در مناطق چابهار و مناطق محـروم تابعـه شـامل اوركـي، بـاهوكالت سـند ميرثوبـان،        
چاه احمد، گوهر شـهر، ده  عربزهي، بريس، سنگان و پير سهراب، خاش و مناطق محروم تابعه شامل 

. ، دومك، سـرجنگل و شـورو   آباد زاهدان و مناطق محروم تابعه شامل اله. رييس، سنگان و كارواندر
. سراوان و مناطق محروم تابعه شامل كوهك، اسفندك، كشتگان، جالق، كله گان، مورتي و سـيركان 

شامل بانسنت، تنبالن، سـورو،   كنارك و مناطق تابعه. سوران و مناطق محروم تابعه سرسوره، كرشان
مهرستان و مناطق محروم تابعه شامل ايرافشـان  . زرآباد، حميدكان، پارك بشيد، تنگ و كهيرهوتان

، الديـز و تمـين و   آبـاد  و ديهي، آشار، چاهوك، قادرآباد، ميرجاوه و مناطق محروم تابعه شامل جـون 
  ريگ ملك

  )ترم اول(پزشكي 

و مناطق محـروم تابعـه شـامل اوركـي، بـاهوكالت سـند ميرثوبـان،        محل خدمت در مناطق چابهار 
عربزهي، بريس، سنگان و پير سهراب، خاش و مناطق محروم تابعه شامل چاه احمد، گوهر شـهر، ده  

. ، دومك، سـرجنگل و شـورو   آباد زاهدان و مناطق محروم تابعه شامل اله. رييس، سنگان و كارواندر
. امل كوهك، اسفندك، كشتگان، جالق، كله گان، مورتي و سـيركان سراوان و مناطق محروم تابعه ش

كنارك و مناطق تابعه شامل بانسنت، تنبالن، سـورو،  . سوران و مناطق محروم تابعه سرسوره، كرشان
مهرستان و مناطق محروم تابعه شامل ايرافشـان  . زرآباد، حميدكان، پارك بشيد، تنگ و كهيرهوتان

، الديـز و تمـين و   آبـاد  رآباد، ميرجاوه و مناطق محروم تابعه شامل جـون و ديهي، آشار، چاهوك، قاد
  ريگ ملك

  )ترم دوم(پزشكي 

محل خدمت در مناطق چابهار و مناطق محـروم تابعـه شـامل اوركـي، بـاهوكالت سـند ميرثوبـان،        
 عربزهي، بريس، سنگان و پير سهراب، خاش و مناطق محروم تابعه شامل چاه احمد، گوهر شـهر، ده 

. ، دومك، سـرجنگل و شـورو   آباد زاهدان و مناطق محروم تابعه شامل اله. رييس، سنگان و كارواندر
. سراوان و مناطق محروم تابعه شامل كوهك، اسفندك، كشتگان، جالق، كله گان، مورتي و سـيركان 

سـورو،  كنارك و مناطق تابعه شامل بانسنت، تنبالن، . سوران و مناطق محروم تابعه سرسوره، كرشان
مهرستان و مناطق محروم تابعه شامل ايرافشـان  . زرآباد، حميدكان، پارك بشيد، تنگ و كهيرهوتان

، الديـز و تمـين و   آبـاد  و ديهي، آشار، چاهوك، قادرآباد، ميرجاوه و مناطق محروم تابعه شامل جـون 
  ريگ ملك

  دندانپزشكي

 ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، قصرقند، نيكشهر
ي، ويــژه داوطلبــان بــومي داروســاز

مناطق تحت پوشش دانشكده علـوم  
  پزشكي ايرانشهر

  16  دانشگاه علوم پزشكي زابل

  سراوان، خاش، زاهدان، چابهار، كنارك، سيب سوران، مهرستان
ويــژه داوطلبــان بــومي   داروســازي،

مناطق تحت پوشش دانشگاه علـوم  
  پزشكي زاهدان

 سرايان، سربيشه، زيركوه، طبس، فردوس، قاين، نهبندانبيرجند، بشرويه، خوسف، درميان، 
داروسازي، سهميه اسـتان خراسـان   

  جنوبي

 زهك، هيرمند، نيمروز، زابل، هامون
پزشكي، ويژه داوطلبان بومي مناطق 
تحــت پوشــش دانشــكده علــوم    

  پزشكي زابل

 زهك، هيرمند، نيمروز، زابل، هامون
داروســازي، ويــژه داوطلبــان بــومي 

تحت پوشش دانشكده علـوم   مناطق
  پزشكي زابل

  گراش به عنوان مركز شهرستان، بخش ارد و فداغ
دندانپزشكي، سهميه منـاطق تحـت   
ــوم پزشــكي   پوشــش دانشــكده عل

  گراش

  دانشگاه علوم پزشكي شيراز

17  

 ، بهجانآباد ، اسماعيلآباد دوزه، فتح
دندانپزشكي، سهميه منـاطق تحـت   

  جهرمپوشش دانشگاه علوم پزشكي 

  مناطق محروم تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي الرستان
دندانپزشكي، سهميه منـاطق تحـت   
ــوم پزشــكي   پوشــش دانشــكده عل

  الرستان
 هاي استان بوشهر كليه شهرستان

داروسازي، سهميه استان بوشهر در 
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  مناطق محروم تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي الرستان
داروســازي، ســهميه منــاطق تحــت 
ــوم پزشــكي   پوشــش دانشــكده عل

  الرستان

 بوير احمد، دنا، گچساران، باشت، كهكيلويه، چرام، لنده، بهمئي
داروسازي، سهميه استان كهكيلويـه  
و بويراحمـــد در دانشـــگاه علـــوم 

  پزشكي شيراز
  دانشگاه علوم پزشكي فسا  پزشكي 

  پزشكي بيمارستان جديداالحداث

پزشكي، سهميه مناطق تحت پوشش   مناطق محروم تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي الرستان  دانشگاه علوم پزشكي جهرم
  دانشكده علوم پزشكي الرستان

پزشكي، سهميه مناطق تحت پوشش   گراش به عنوان مركز شهرستان، بخش ارد و فداغ
  دانشكده علوم پزشكي گراش

، توابـع المـوت   )ماهين، آلتين كش؛ اوركن كرد، نيارك، تـرازن سـفلي  (توابع طارم شهرستان قزوين 
، توابـع آوج  )شهرك، زوارك، معلم كاليه، رجائي دشـت، تالتـر، يـارود، دسـتجرد    (شهرستان قزوين

شـهرك مـدرس، لهـارد،    (، توابـع بـوئين زهـرا   )، كلنجين، شـهيدآباد، اردالن آباد آوج، آبگرم، ارتش(
نيكويـه، قـالت، ضـياآباد،    (، توابـع تاكسـتان  )، آراسنج، سگزآبادآباد هيم، ابراآباد شاهين تپه، عصمت

 )قشالق، زياران(، توابع آبيك )، نرجه، شاكينآباد پناه

  18  دانشگاه علوم پزشكي قزوين  پزشكي
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 فصل دوم  57 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

رديف دانشگاه علوم پزشكي رشته تحصيلي التحصيلي نام مناطق محروم محل خدمت پس از فارغ
كـوهين،  (، توابع الموت شهرستان قزوين )اوركن كرد، نيارك، سيردان(توابع طارم شهرستان قزوين 

دانسفهان، بوئين زهرا، لهـارد،  (، توابع بوئين زهرا)آبگرم، شهيدآباد، اردالن(آوج  ، توابع)رجائي دشت
، توابـع آبيـك   )آبـاد  ، نرجـه، خرمدشـت، يحيـي   آبـاد  اسفرورين، ضياآباد، پناه(، توابع تاكستان)ارداق

 )، خاكعليآباد ناصر(

  18  دانشگاه علوم پزشكي قزوين  دندانپزشكي

قنوات، قمـرود، لنگـرود،   (، مركزي )كهك، كرمجگان، فردو(كهك ، )سلفچگان، قلعه چم(سلفچگان 
 )جعفريه، پاچيان(، جعفرآباد )دستجرد، قاهان(، خلجستان )جمكران

  پزشكي
قنوات، قمـرود، لنگـرود،   (، مركزي )كهك، كرمجگان، فردو(، كهك )سلفچگان، قلعه چم(سلفچگان   19  دانشگاه علوم پزشكي قم

  دندانپزشكي  )جعفريه، پاچيان(، جعفرآباد )قاهاندستجرد، (، خلجستان )جمكران
  دندانپزشكي بانه، بيجار، دهگالن، ديواندره، سروآباد، سقز، سنندج، قروه، كامياران، مريوان  20  دانشگاه علوم پزشكي كردستان  پزشكي بانه، بيجار، دهگالن، ديواندره، سروآباد، سقز، سنندج، قروه، كامياران، مريوان

  دندانپزشكي  ارزوئيه، رودبار، ريگان

  دانشگاه علوم پزشكي كرمان

21  

  پزشكي  كوهبنان، ارزوئيه
 آباد عنبرآباد، كهنوج، منوجان، فارياب، قلعه گنج، اسالم

دندانپزشكي، سهميه دانشگاه علـوم  
  پزشكي جيرفت

  داروسازي  بم، شهداد، ارزوئيه 
 آباد قلعه گنج، اسالمعنبرآباد، كهنوج، منوجان، فارياب، 

داروسازي، سـهميه دانشـگاه علـوم    
  پزشكي جيرفت

  دانشگاه علوم پزشكي بم  پزشكي ريگان، فهرج، نرماشير
  دانشگاه علوم پزشكي جيرفت  پزشكي  آباد عنبرآباد، كهنوج، منوجان، فارياب، قلعه گنج، اسالم

  پزشكي، تعهد خدمت به رفسنجان  )شهيد باهنر(نوق، بهرمان، كشكوئيه، انار آباد اسماعيل

 ، حميدآبادآباد ، قاسمآباد محقق، هرمز آباد كريم  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
دندانپزشكي، محل تعهد خدمت به 

  رفسنجان
 آباد عنبرآباد، كهنوج، منوجان، فارياب، قلعه گنج، اسالم

دندانپزشكي، سهميه دانشگاه علـوم  
  پزشكي جيرفت

، سنقر، آباد گيالنغرب، سرپل ذهاب، ثالث باباجاني، داالهو، روانسر، پاوه، جوانرود، اسالمقصرشيرين، 
 هرسين، صحنه، كنگاور

  پزشكي

  22  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
، سنقر، آباد قصرشيرين، گيالنغرب، سرپل ذهاب، ثالث باباجاني، داالهو، روانسر، پاوه، جوانرود، اسالم

 كنگاورهرسين، صحنه، 
  دندانپزشكي

، سنقر، آباد قصرشيرين، گيالنغرب، سرپل ذهاب، ثالث باباجاني، داالهو، روانسر، پاوه، جوانرود، اسالم
 هرسين، صحنه، كنگاور

  داروسازي
  داروسازي، سهميه استان كردستان  بانه، بيجار، دهگالن، ديواندره، سروآباد، سقز، سنندج، قروه، كامياران، مريوان

  دندانپزشكي بوير احمد، دنا، گچساران، باشت، كهكيلويه، چرام، لنده، بهمئي  23  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  پزشكي بوير احمد، دنا، گچساران، باشت، كهكيلويه، چرام، لنده، بهمئي
ــتان،    پزشكي  ، گميشان)بخش داشلي برون(مراوه تپه، كالله، مينودشت، گاليكش، آزاد شهر، راميان، گنبدكاووس  ــكي گلس ــوم پزش ــگاه عل دانش

  دندانپزشكي ، گميشان)بخش داشلي برون(مراوه تپه، كالله، مينودشت، گاليكش، آزاد شهر، راميان، گنبدكاووس   24  گرگان
  پزشكي شفت، املش، سياهكل، طوالش، آستارا، رضوانشهر، رودبار

  دندانپزشكي طوالش، آستارا، رضوانشهر، رودبارماسال، املش، سياهكل،   25  دانشگاه علوم پزشكي گيالن
  داروسازي ماسال، املش، سياهكل، طوالش، آستارا، رضوانشهر، رودبار

، سپيددشــت، دورود، )پـاعلم و چشـمك  (، رومشـگان، دلفــان، پلـدختر  )گـراب، كونـاني  (كوهدشـت 
  پزشكي  اليگودرز، ازنا، اشترينان، ويسيان، دوره چگني

  26  لرستان دانشگاه علوم پزشكي
پـاعلم و  (، پلـدختر  )آباد چمن سلطان و شول(، كوهدشت، اليگودرز )هفت چشمه و برخوردار(دلفان 

 ، دوره چگني، ويسيان، معموالن، الشتر)آباد فيروز(، سلسله)چاالنچوالن(، دو رود)چشمك
  دندانپزشكي

سپيد دشت، معموالن، ويسيان،  دلفان، كوهدشت، پلدختر، دو رود، اليگودرز، ازنا، بروجرد، اشترينان،
 الشتر، رومشگان

  داروسازي

 ايالم، ايوان، سيروان، چرداول، ملكشاهي، مهران، دهلران، بدره، دره شهر، آبدانان
داروسازي، سهميه اسـتان ايـالم در   

  دانشگاه علوم پزشكي لرستان
، رامسر )آباد مرزن(، چالوس )دوهزار(، تنكابن )بيشه بند، غريب محله(، بهشهر )بايجان، گزنك(آمل 

  پزشكي  )آباد كياسر، محمد(، ساري )جنت رودبار، اشكور(

  دانشگاه علوم پزشكي مازندران
27  

  دندانپزشكي )آباد محمد(، ، ساري )لتاك(، تنكابن )بيشه بند(، بهشهر )گزنك( آمل 
  داروسازي )نياال(، گلوگاه )گالش پل( آباد ، محمود)بلده(، نور )سيد محله( آباد عباس

 شهرستان ميامي 
داروســازي، ويــژه داوطلبــان بــومي 
مناطق تحت پوشش دانشگاه علـوم  

  پزشكي شاهرود
، گـنج افـروز،   آبـاد  صلحداركال، احمد چاله پي، ناريوران، سـيدكال، درويـش خـاك، پيچـاكال، امـين     

 اطاقسرا، عالي زمين
  پزشكي بابلدانشگاه علوم   دندانپزشكي

هاي اراك، آشتيان، دليجان، كميجان، محالت، شـازند، خنـداب،    كليه مراكز تحت پوشش شهرستان
 تفرش

  پزشكي
هاي اراك، آشتيان، دليجان، كميجان، محالت، شـازند، خنـداب،    كليه مراكز تحت پوشش شهرستان  28  دانشگاه علوم پزشكي اراك

 تفرش
  دندانپزشكي

، قشـم، بندرلنگـه،   آبـاد  هاي بشاگرد، ميناب، رودان، سـيريك، جاسـك، حـاجي    روستاهاي شهرستان
باشد و فقـط مراكـز روسـتايي ايـن      ها نمي براي مراكز شهرستان( بندرعباس، خمير، بستك، پارسيان

 )ها شهرستان
  پزشكي

بـراي مراكـز   ( بندرلنگه، بنـدرعباس، قشـم  ، جاسك، آباد روستاهاي شهرستان ميناب، رودان، حاجي  29  دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
 )ها باشد و فقط مراكز روستايي اين شهرستان ها نمي شهرستان

  دندانپزشكي
، رودان، قشـم، جاسـك، ابوموسـي، سـيريك،     آباد بشاگرد، پارسيان، بستك، بندرلنگه، ميناب، حاجي

 بندرخمير، بندرعباس
  داروسازي

  پزشكي كبودرآهنگ، اسدآباد، تويسركان، ماليربهار، رزن، فامنين، نهاوند، 
  دندانپزشكي بهار، رزن، فامنين، نهاوند، كبودرآهنگ، اسدآباد، تويسركان، مالير  30  دانشگاه علوم پزشكي همدان

  داروسازي بهار، رزن، فامنين، نهاوند، كبودرآهنگ، اسدآباد، تويسركان، مالير
  
  
  
  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  58 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( آذربايجان شرقيمخصوص داوطلبان بومي استان 
 توضيحات/ دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام رشته نيمسال

مرد محل زن  اول دوم
12 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز  12 پزشكي 24 - 12508
5 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز  5 داروسازي 10 - 12509
3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز  3 دندانپزشكي 6 - 12510

  )ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند شرايط و ضوابط( مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
6 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  6 پزشكي 12 - 12511
3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  3 داروسازي 6 - 12512
2 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  2 دندانپزشكي 4 - 12513

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
8 اردبيلداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در استان  -ممنوعيت نقل وانتقال -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  8 پزشكي 16 - 12514
5 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در استان اردبيل-ممنوعيت نقل و انتقال -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  5 دندانپزشكي 10 - 12515

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
15 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  15 پزشكي 30 - 12516
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

 پزشكي كاشان
 12517 پزشكي 10 - 5 5

2 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -اصفهان دانشگاه علوم پزشكي  2 داروسازي 4 - 12518
7 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  7 دندانپزشكي 14 - 12519
تحـت پوشـش دانشـگاه علـومداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خـدمت در منـاطق    -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

 پزشكي كاشان
 12520 دندانپزشكي 4 - 2 2

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
2 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -كرج  -دانشگاه علوم پزشكي البرز  2 پزشكي 4 - 12521

3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -كرج  -پزشكي البرز دانشگاه علوم  3 دندانپزشكي 6 - 12522
1 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -كرج  -دانشگاه علوم پزشكي البرز  1 داروسازي 2 - 27602

  )مطالعه فرمايندشرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت ( مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
17 داراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي ايالم  17 پزشكي 34 - 12523

2 ايالم داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي استان -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  2 داروسازي 4 - 12524
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيلداراي  -دانشگاه علوم پزشكي ايالم  5 5 دندانپزشكي 10 - 12525

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
8 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  8 پزشكي 16 - 12526

4 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -پزشكي بوشهر دانشگاه علوم  4 دندانپزشكي 8 - 12527
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و

12 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  12 پزشكي - 24 12533
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي ارائه خدمت در مناطق تحت پوشش دانشگاه علـوم -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 ي شهر كردكپزش
 12534 داروسازي 4 - 2 2

3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  3 دندانپزشكي 6 - 12535
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي

10 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  10 پزشكي - 20 12536
3 سه برابر طول دوره تحصيل در استان خراسان جنوبي داراي تعهد خدمت به ميزان -دانشگاه علوم پزشكي زابل  3 داروسازي 6 - 12537

3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  3 دندانپزشكي 6 - 12538
  )فرمايندشرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه ( مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 
 پزشكي سبزوار

 12539 پزشكي 6 - 3 3

علـومداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه        -دانشگاه علوم پزشكي گناباد 
 پزشكي گناباد

 12540 پزشكي 4 - 2 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـكده علـوم -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 پزشكي نيشابور

 12541 پزشكي 2 - 1 1

در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل بـراي خـدمت   -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 پزشكي تربت حيدريه

 12542 پزشكي 2 - 1 1

10 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  10 پزشكي 20 - 12543
4 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  4 داروسازي 8 - 12544
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـكده علـوم -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 پزشكي نيشابور
 12545 داروسازي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 پزشكي تربت حيدريه

 12546 داروسازي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـكده علـوم -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 پزشكي اسفراين

 12547 داروسازي 2 - 1 1

بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـومداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 پزشكي سبزوار

 12548 داروسازي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 پزشكي تربت حيدريه

 12549 دندانپزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 پزشكي گناباد

 12550 دندانپزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 پزشكي سبزوار

 12551 دندانپزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـكده علـوم -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 پزشكي نيشابور

 12552 دندانپزشكي 2 - 1 1

4 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  4 دندانپزشكي 8 - 12553
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحـت پوشـش -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
 آباددانشكده علوم پزشكي اسفراين در منطقه بام و صفي 

 12554 پزشكي - 2 1 1

5 داراي تعهدخدمت سه برابرطول دوره تحصيل درمناطق محروم استان -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  5 پزشكي 10 - 12555
پوشـشداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحـت   -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 

 دانشكده علوم پزشكي اسفراين در منطقه بام وصفي آباد
 12556 دندانپزشكي 2 - 1 1

2 داراي تعهدخدمت سه برابرطول دوره تحصيل درمناطق محروم استان -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  2 دندانپزشكي 4 - 12557



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  59 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( شادگان و اروندكنارهاي آبادان، خرمشهر،  مخصوص داوطلبان بومي شهرستان
 توضيحات/ دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام رشته نيمسال

مرد محل زن  اول دوم
10 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشكده علوم پزشكي آبادان  10 پزشكي 20 - 12558
15 ممنوعيت نقل و انتقال -)مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي آبادان( -دانشكده علوم پزشكي آبادان  15 پرستاري 30 - 12559

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
12 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -اهواز  -شاپور دانشگاه علوم پزشكي جندي  12 پزشكي - 24 12560

داراي تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصـيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 دانشكده علوم پزشكي بهبهان

 12561 پزشكي - 2 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -دزفول دانشگاه علوم پزشكي 
 پزشكي دزفول

 12562 پزشكي 6 - 3 3

داراي تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصـيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 دانشكده علوم پزشكي بهبهان

 12563 داروسازي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصـيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 دانشگاه علوم پزشكي دزفول

 12564 داروسازي 2 - 1 1

5 تحصيلداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  5 داروسازي 10 - 12565
4 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  4 دندانپزشكي 8 - 12566
داراي تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصـيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 علوم پزشكي دزفولدانشگاه 
 12567 دندانپزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصـيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 دانشكده علوم پزشكي بهبهان

 12568 دندانپزشكي 2 - 1 1

10 داراي خوابگاه -) عالي سالمت رامهرمزمجتمع آموزش (اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  10 پرستاري 20 - 12569
10 داراي خوابگاه -) مجتمع آموزش عالي سالمت مسجدسليمان(اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  10 پرستاري 20 - 12570
تفـاهم نامـه هـاي موضـوع بخشـنامه شـمارهعرصـه آموزشـي بـر اسـاس     -داراي خوابگـاه  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 .كه مابين دانشگاه و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است ، خواهد بود 14/4/1395مورخ  359/500
 12571 پرستاري 20 - 10 10

10 داراي خوابگاه -) دانشكده پرستاري بستان(اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  10 پرستاري - 20 12572
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان

5 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  5 پزشكي 10 - 12574
2 تحصيلداراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  2 داروسازي 4 - 12575
3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  3 دندانپزشكي 6 - 12576

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
سه برابر طول دوره تحصيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـومداراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

 پزشكي سمنان
 12577 پزشكي - 16 8 8

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
 هرگونه جابجايي و انتقالممنوعيت -شيوه نوين آموزش پزشكي-پزشكي شاهرود

 12578 پزشكي 6 - 3 3

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحت پوشش دانشـگاه -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 علوم پزشكي شاهرود

 12579 داروسازي 2 - 1 1

دوره تحصيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـومداراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
 پزشكي سمنان

 12580 دندانپزشكي 4 - 2 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
 پزشكي شاهرود

 12581 دندانپزشكي 4 - 2 2

كـه 14/4/1395مـورخ   359/500عرصه آموزشي بر اساس تفاهم نامه هاي موضوع بخشـنامه شـماره    -سمنان دانشگاه علوم پزشكي 
 .مابين دانشگاه و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود

 12582 پرستاري 20 - 10 10

كـه 14/4/1395مـورخ   359/500هاي موضوع بخشـنامه شـماره   عرصه آموزشي بر اساس تفاهم نامه  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
 .مابين دانشگاه و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است ، خواهد بود

 12583 پرستاري 20 - 10 10

  )شهر سرباز، فنوج، قصرقند و نيكايرانشهر، چابهار، كنارك، دلگان، (ويژه داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند(

3 طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر داراي تعهد خدمت سه برابر - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 3 پزشكي - 6 12584
مرد طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر تعهد خدمت سه برابرداراي  -دانشگاه علوم پزشكي زابل  زن داروسازي 6 - 12585

3 طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر داراي تعهد خدمت سه برابر - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 3 دندانپزشكي 6 - 12586
شهر نسبت به  ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، قصرقند و نيك: شود صرفاً داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر شامل توصيه مي

  . باشند ه تحصيل، ميهاي مربوطه موظف به سپردن تعهد خدمتي سه برابر طول دور ضمناً پذيرفته شدگان كدرشته. هاي فوق اقدام نمايند انتخاب كدرشته محل
  

  )زابل، زهك، نيمروز، هامون و هيرمند( مخصوص داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زابل
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند(

3 دانشگاه علوم پزشكي زابل داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش -دانشگاه علوم پزشكي زابل  3 پزشكي 6 - 12587
3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زابل -دانشگاه علوم پزشكي زابل  3 داروسازي 6 - 12588

2 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زابلداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  2 دندانپزشكي - 4 12589
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و

8 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  8 پزشكي 16 - 12590
8 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  8 پزشكي - 16 12591
7 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  7 دندانپزشكي - 14 12594
مـورد نيـاز معاونـت درمـان دانشـگاه بجـز مركـز داراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصيل در مناطق -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 زاهدان
 12596 اتاق عمل 10 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصـيل در منـاطق مـورد نيـاز -) موسسه آموزش عالي سالمت خاش(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 معاونت درمان دانشگاه بجز مركز زاهدان

 12597 اتاق عمل 8 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصـيل در منـاطق مـورد نيـاز -) موسسه آموزش عالي سالمت خاش(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 معاونت درمان دانشگاه بجز مركز زاهدان

 12599 بهداشت عمومي 8 - زن مرد

نيـاز معاونـت درمـان دانشـگاه بجـز مركـزداراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصيل در مناطق مـورد   -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 زاهدان

 12601 پرستاري - 36 18 18

با اخذ تعهد دوبرابر مدت تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشكده علـوم-محدوديت در نقل و انتقال  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
 پزشكي ايرانشهر

 12602 پرستاري 40 - 20 20

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصيل در مناطق مـورد نيـاز معاونـت درمـان دانشـگاه بجـز مركـز -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 12609 مامايي 12 - زن - زاهدان

با اخذ تعهد دو برابر مدت تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشكده علـوم -محدوديت در نقل و انتقال -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
 12610 مامايي 25 - زن - پزشكي ايرانشهر

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصيل در مناطق مـورد نيـاز معاونـت درمـان دانشـگاه بجـز مركـز -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 زاهدان

 12611 هوشبري - 11 زن مرد



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  60 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  )كنارك، سيب سوران و مهرستانسراوان، خاش، زاهدان، چابهار، (مخصوص داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند(

 توضيحات/ دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل 
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام رشته نيمسال
مرد محل زن  اول دوم

3 تحصيلداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  3 پزشكي 6 - 12592
3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق مذكور -دانشگاه علوم پزشكي زابل  3 داروسازي 6 - 12593

3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  3 دندانپزشكي 6 - 12595
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان فارس

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در منـاطق محـروم تحـت پوشـش دانشـكده -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
 علوم پزشكي گراش

 12612 پزشكي - 2 1 1

طول دوره تحصيل براي خدمت در محـدوده تحـت پوشـش دانشـگاه علـومداراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
 پزشكي جهرم

 12613 پزشكي 6 - 3 3

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در منـاطق محـروم تحـت پوشـش دانشـكده -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
 علوم پزشكي الرستان

 12614 پزشكي - 2 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق محـروم تحـت پوشـش دانشـكده -شيراز دانشگاه علوم پزشكي 
 علوم پزشكي الرستان

 12615 داروسازي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق محـروم تحـت پوشـش دانشـكده -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 الرستانعلوم پزشكي 

 12616 دندانپزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 پزشكي جهرم

 12617 دندانپزشكي 4 - 2 2

در منـاطق تحـت پوشـش دانشـكده علـومداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل بـراي خـدمت    -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 پزشكي گراش

 12618 دندانپزشكي 2 - 1 1

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
5 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين  5 پزشكي 10 - 12619

5 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -علوم پزشكي قزوين دانشگاه  5 دندانپزشكي 10 - 12620
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند(قم مخصوص داوطلبان بومي استان 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي قم  مرد زن پزشكي 10 - 12621
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي قم  3 3 دندانپزشكي 6 - 12622

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
12 دوره تحصيلداراي تعهد خدمت سه برابر طول  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  12 پزشكي 24 - 12623
2 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  2 داروسازي 4 - 12624
5 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  5 دندانپزشكي 10 - 12625

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( )هاي بم، ريگان، نرماشير و فهرج شهرستان( استان كرمان مخصوص داوطلبان بومي شرق
7 ممنوعيت نقل و انتقال-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بم  7 پزشكي 14 - 12626
مرد تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط - انتقالممنوعيت نقل و  -دانشگاه علوم پزشكي بم  زن بهداشت عمومي 10 - 12627
مرد ممنوعيت نقل و انتقال-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بم  زن پرستاري 14 - 12628
مرد نقل و انتقالممنوعيت -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بم  زن 12629 علوم آزمايشگاهي 13 -
- ممنوعيت نقل و انتقال-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بم  زن مامايي 8 - 12630
مرد تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط - ممنوعيت نقل و انتقال -دانشگاه علوم پزشكي بم  زن 12631 بهداشت حرفه ايمهندسي  10 -

  )هاي جيرفت، رودبار، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان شهرستان( مخصوص داوطلبان بومي جنوب استان كرمان
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند(

7 تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط - مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي - دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 7 پرستاري - 14 12632
مرد تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط - مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي - دانشگاه علوم پزشكي جيرفت زن 12633 علوم آزمايشگاهي - 20

  )مطالعه فرمايند شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت( مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

 پزشكي جيرفت
 12634 پزشكي 6 - 3 3

دانشـگاه علـومداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحـت پوشـش    -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 
 پزشكي رفسنجان

 12635 پزشكي 4 - 2 2

2 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان  2 پزشكي 4 - 12636
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم - رفسنجاندانشگاه علوم پزشكي 

 پزشكي جيرفت
 11268 دندانپزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 
 پزشكي رفسنجان

 12638 دندانپزشكي 4 - 2 2

1 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان  1 دندانپزشكي 2 - 12639
1 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي جيرفت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان  1 دندانپزشكي 2 - 12640

1 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -علوم پزشكي كرمان  دانشگاه 1 داروسازي 2 - 12637
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم - كرماندانشگاه علوم پزشكي 

 پزشكي جيرفت
 11579 داروسازي 2 - 1 1

دانشگاه علوم پزشكي جيرفت مرد زن اتاق عمل 8 - 12641
دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - زن مامايي 5 - 12642

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
15 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  15 پزشكي 30 - 12643
3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  3 داروسازي 6 - 12644
3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  3 دندانپزشكي - 6 12645

  )ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايندشرايط و ضوابط ( بويراحمد مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و
10 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  10 پزشكي 20 - 12646
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

 پزشكي ياسوج
 12647 داروسازي 2 - 1 1

3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  3 دندانپزشكي 6 - 12648
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان

7 سه برابر طول دوره تحصيلداراي تعهد خدمت  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  7 پزشكي 14 - 12649
2 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  2 دندانپزشكي 4 - 12650

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -) دانشكده پزشكي(رشت  -گيالن دانشگاه علوم پزشكي  3 پزشكي - 6 12651

3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -) دانشكده داروسازي(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  3 داروسازي 6 - 12652
3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -) دندانپزشكيدانشكده (رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  3 دندانپزشكي 6 - 12653
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 فصل دوم  61 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
 توضيحات/ دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام رشته نيمسال

مرد محل زن  اول دوم
12 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  12 پزشكي 24 - 12654
5 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  5 داروسازي 10 - 12655
4 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -خرم آباد  - دانشگاه علوم پزشكي لرستان 4 دندانپزشكي 8 - 12656

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
5 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  5 پزشكي 10 - 12657
2 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  2 داروسازي 4 - 12658

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بابل  3 3 دندانپزشكي 6 - 12659
2 خدمت سه برابر طول دوره تحصيل داراي تعهد -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  2 دندانپزشكي 4 - 12660

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
12 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اراك  12 پزشكي 24 - 12661

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل بـراي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم -زنجان دانشگاه علوم پزشكي 
 پزشكي اراك

 12662 داروسازي 4 - 2 2

1 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اراك  1 دندانپزشكي 2 - 12663
  )و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايندشرايط ( مخصوص داوطلبان بومي شهرستان خمين

فاقد خوابگاه -دانشكده علوم پزشكي خمين  6 6 پرستاري 12 - 12664
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان

9 برابر طول دوره تحصيلداراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  9 پزشكي 18 - 12665
4 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  4 داروسازي 8 - 12666
3 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  3 دندانپزشكي 6 - 12667

14/4/1395مـورخ   359/500عرصه آموزشي بر اساس تفاهم نامه هاي موضوع بخشـنامه شـماره    -بندر عباس دانشگاه علوم پزشكي 
تعهـد خـدمت محضـري سـه برابـر دوره.كه مابين دانشگاه و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است ، خواهد بـود 

 تحصيل
 12668 پرستاري - 12 6 6

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( استان همدانمخصوص داوطلبان بومي 
10 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي همدان  10 پزشكي 20 - 12677
3 عدم تعهد واگذاري خوابگاه-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي همدان  3 داروسازي 6 - 12678
2 عدم تعهد واگذاري خوابگاه -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي همدان  2 دندانپزشكي 4 - 12679

 

  
  

  

 مناطق محرومسهميه هاي تحصيلي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر

 .باشد مي» روزانه«تحصيلي سهميه مناطق محروم هاي  دوره تحصيلي در كليه رشته -1
و همچنين شرايط و هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم مندرج در فصل اول  هاي تحصيلي استان داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 2

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

 توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل 
جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

مرد دانشگاه علوم پزشكي تبريز  زن 1 - پزشكي 12501
مرد دانشگاه علوم پزشكي تبريز  زن 1 - داروسازي 12502
مرد دانشگاه علوم پزشكي تبريز  زن - 1 دندانپزشكي 12503
مرد دانشگاه علوم پزشكي تبريز  زن - 1 اتاق عمل 12504
مرد دانشگاه علوم پزشكي تبريز  زن 1 - پرستاري 12505
مرد دانشگاه علوم پزشكي تبريز  زن 1 - 12506 آزمايشگاهيعلوم 
- دانشگاه علوم پزشكي تبريز  زن - 1 مامايي 12507

   )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندواب(دانشگاه اروميه 
 پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي - 

 12794 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 1 - زن مرد

مرد دانشگاه تبريز زن - 1 12795 زيست شناسي گياهي
مرد پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي -  دانشگاه تبريز زن - 1 12796 علوم و مهندسي باغباني
مرد دانشگاه تبريز زن - 1 12797 علوم و مهندسي خاك
مرد پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي -  دانشگاه تبريز زن - 1 12798 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
مرد پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي -  دانشگاه تبريز زن - 1 12799 مهندسي علوم دامي
مرد  دانشگاه تبريز زن - 1 12857  روانشناسي

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
دانشگاه ايالم 1 1 - 2 12800 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
مرد بوشهر - دانشگاه خليج فارس - - 1 حسابداري 12859
1 بوشهر -دانشگاه خليج فارس  - - 1 روانشناسي 12860
مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس  زن - 1 12861 مديريت بازرگاني
مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس  - - 1 مديريت صنعتي 12862
 بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و

3 پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي - شهركرددانشگاه  3 - 6 12801 علوم و مهندسي محيط زيست
مرد پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي - دانشگاه شهركرد - - 1 12802 مهندسي علوم دامي

  مالثاني اهواز/منابع طبيعي رامين و  دانشگاه علوم كشاورزي
 پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي -

 12803 مهندسي فضاي سبز 3 - 1 2

1  دانشگاه شهركرد - - 1 جهانگردي 12864
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 فصل دوم  62 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و

 توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل 
جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

4 پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي - چابهاردانشگاه دريانوردي و علوم دريايي  4 - 8 اقيانوس شناسي 12804
4 پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي - دانشگاه زابل 4 - 8 12805 علوم و مهندسي باغباني

مرد مجتمع آموزش عالي بم - - 2 جهانگردي 12866
2 پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي - مجتمع آموزش عالي بم 1 - 3 هتلداري 12867

  )شهر ، سرباز، فنوج، قصرقند و نيكايرانشهر، چابهار، كنارك، دلگان(داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  مخصوص
مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان زن - 1 اعضاي مصنوعي 12598
مرد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان زن - 1 بينايي سنجي 12600

مرد دانشگاه علوم پزشكي كردستان زن 1 - 12603 تكنولوژي پرتو درماني
مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه زن - 1 12604 اي تكنولوژي پزشكي هسته
مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان زن - 1 شنوايي شناسي 12605
مرد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان زن - 1 12606 علوم آزمايشگاهي
مرد  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان زن - 1 فيزيوتراپي 12607
مرد دانشگاه علوم پزشكي سمنان زن - 1 كاردرماني 12608

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
1 سنندج -دانشگاه كردستان  1 - 2 12806 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي 
1 صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي پذيرش - سنندج –دانشگاه كردستان  1 - 2 12807 مهندسي فضاي سبز
1 سنندج -دانشگاه كردستان  1 - 2 حسابداري 12869

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
مرد دانشگاه تبريز - - 2 12808 بهداشت و بازرسي گوشت
مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي  - - 3 دامپزشكي 12809

مرد پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي - سنندج –دانشگاه كردستان  - - 1 12810 علوم و مهندسي شيالت
مرد سنندج -دانشگاه كردستان  - - 3 12811 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي 
مرد پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي - سنندج –دانشگاه كردستان  - - 1 12812 محيط زيستعلوم و مهندسي 
مرد پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي - سنندج –دانشگاه كردستان  - - 2 12813 مهندسي فضاي سبز
مرد سنندج -دانشگاه كردستان  - - 1 جهانگردي 12872

امكـان انتقـال از -) محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن(همدان  -دانشگاه بوعلي سينا 
 12874 مديريت دولتي 1 - - مرد .مديريت و حسابداري رزن به دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارددانشكده 

 بويراحمد مخصوص داوطلبان بومي استان كهكيلويه و
مرد پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي - دانشگاه شيراز زن - 3 12814 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار
مرد بر اساس سوابق تحصيليپذيرش صرفاً  - دانشگاه ياسوج زن - 2 12815 زيست شناسي گياهي

  )محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان(بوشهر  -دانشگاه خليج فارس 
 پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي -

 12816 علوم و مهندسي شيالت 3 - زن مرد

مرد دانشگاه شيراز زن - 3 12817 زيست علوم و مهندسي محيط
مرد دانشگاه شيراز زن - 1 اقتصاد 12875
مرد دانشگاه شيراز زن - 2 12876 اقتصاد كشاورزي
مرد دانشگاه شيراز زن - 1 جهانگردي 12877
مرد دانشگاه شيراز زن - 1 حسابداري 12878
مرد دانشگاه شيراز زن - 1 روانشناسي 12879

مرد بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زن - 1 12880 مديريت امور گمركي
 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان

مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان  - - 3 دامپزشكي 12818
مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين  زن - 2 12881 اقتصاد كشاورزي

مرد دانشگاه هنر اصفهان زن - 1 جهانگردي 12882
مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران  زن - 2 حسابداري 12883

مرد دانشگاه اصفهان زن - 1 مديريت صنعتي 12884
 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان

2 پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  1 - 3 12819 زيست شناسي دريا
1 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  1 - 2 شيمي محض 12820

1 )محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان(بوشهر  -دانشگاه خليج فارس  1 - 2 گياه پزشكي 12821
  )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي ميناب(بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

 پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي -
 12822 ژنتيك گياهيمهندسي توليد و  2 - 1 1

1 )محل تحصيل دانشكده نفت وگاز گچساران(دانشگاه ياسوج  1 - 2 شيمي كاربردي 12886
1 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  1 - 2 12887 مديريت بازرگاني
1 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  1 - 2 مديريت صنعتي 12888

 شهرستان بشاگردمخصوص داوطلبان بومي 
مرد علوم پزشكي بندر عباسدانشگاه  زن - 1 پزشكي 12669
مرد علوم پزشكي بندر عباسدانشگاه  زن - 1 دندانپزشكي 12670

 سيريك و جاسك هاي شهرستانمخصوص داوطلبان بومي 
مرد علوم پزشكي بندر عباسدانشگاه  زن - 1 پزشكي 12671
مرد علوم پزشكي بندر عباسدانشگاه  زن - 1 دندانپزشكي 12672

 ميناب و رودان هاي شهرستانمخصوص داوطلبان بومي 
مرد علوم پزشكي بندر عباسدانشگاه  زن - 1 پزشكي 12673
مرد علوم پزشكي بندر عباسدانشگاه  زن - 1 دندانپزشكي 12674

 ميناب شهرستانبخش سندرك از مخصوص داوطلبان بومي 
مرد علوم پزشكي بندر عباسدانشگاه  زن - 1 پزشكي 12675
مرد علوم پزشكي بندر عباسدانشگاه  زن - 1 دندانپزشكي 12676

  
 
 



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  63 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 ويژه داوطلبان آزاد )مراكز تربيت معلم سابق(دانشگاه فرهنگيان تحصيلي هاي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر

  .باشند ها نمي اند، مجاز به انتخاب اين كدرشته محل آزمون شركت ننموده لذا داوطلباني كه در جلسه. باشد مي» با آزمون«هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان  نحوه پذيرش در رشته -1
 .باشد مي) مهرماه(هاي اين بخش در نيمسال اول  ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -2
اين دفترچه راهنما ) ها وستپي(در فصل سوم مندرج ور دانشگاه مزبدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از دانشگاه فرهنگيان تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -3

  .مطلع گردند
فصـل سـوم ايـن دفترچـه      2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست مي، )مراكز تربيت معلم سابق(فرهنگيان   دانشگاه تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -4

 بـراي  ظرفيـت  برابـر  چنـد  اسـامي  اعـالم  زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب به نسبتراهنما، 
 شـبكه  عضـو  بانكي هاي كارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزارپنجاه و يك( 000/51 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش و معاينه مصاحبه،
  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي

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

آموزش شيمي 1  مرد  محل خدمت خاروانا/مخصوص داوطلبان بومي وزرقان، اهر، جلفا، مرند، تبريز، شبستر/ پرديس شهيد چمران تهران 13603  
  16030 ابتداييآموزش  2  مرد محل خدمت خاروانا/مخصوص داوطلبان بومي وزرقان، اهر، جلفا، مرند، تبريز، شبستر/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16031 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت خاروانا/مخصوص داوطلبان بومي وزرقان، اهر، جلفا، مرند، تبريز، شبستر/ تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت خاروانا/مخصوص داوطلبان بومي وزرقان، اهر، جلفا، مرند، تبريز، شبستر/ پرديس نسيبه تهران 13604  

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت تيكمه داش/آباد، تبريز، سراب مخصوص داوطلبان بومي بستان/ پرديس شهيد چمران تهران 13605  
  16033 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت تيكمه داش/آباد، تبريز، سراب مخصوص داوطلبان بومي بستان/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16034 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت تيكمه داش/آباد، تبريز، سراب مخصوص داوطلبان بومي بستان/ تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء
محل خدمت تيكمه داش/آباد، تبريز، سراب مخصوص داوطلبان بومي بستان/ پرديس نسيبه تهران آموزش شيمي 1  زن 13606  

  13611 مهندسي صنايع مبلمان 1  مرد استان آذربايجان شرقي: محل خدمت/بومي استان آذربايجان شرقيمخصوص داوطلبان / تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
آموزش شيمي 1  مرد آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، اسكو، سراب، هريس، شبستر مخصوص داوطلبان بومي بستان/ پرديس شهيد چمران تهران 13609  
  13607 آموزش زيست شناسي 1  مرد آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، اسكو، سراب، هريس، شبستر داوطلبان بومي بستانمخصوص / پرديس عالمه اميني تبريز
  16035 آموزش ابتدايي 3  مرد آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، اسكو، سراب، هريس، شبستر مخصوص داوطلبان بومي بستان/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16036 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت مراغه/مخصوص داوطلبان بومي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، آذرشهر، اسكو، تبريز/ اميني تبريزپرديس عالمه 
  16037 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت ملكان/مخصوص داوطلبان بومي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، آذرشهر، اسكو، تبريز/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16038 آموزش ابتدايي 3  زن آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، اسكو، سراب، هريس، شبستر مخصوص داوطلبان بومي بستان/ تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16039 آموزش ابتدايي 2  زن مراغهمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، آذرشهر، اسكو، تبريز/ تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16040 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت ملكان/مخصوص داوطلبان بومي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، آذرشهر، اسكو، تبريز/ تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء
  13608 آموزش زيست شناسي 1  زن آباد محل خدمت بستان/شبسترآباد، تبريز، اسكو، سراب، هريس،  مخصوص داوطلبان بومي بستان/ پرديس نسيبه تهران
آموزش شيمي 1  زن آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، اسكو، سراب، هريس، شبستر مخصوص داوطلبان بومي بستان/ پرديس نسيبه تهران 13610  

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت نظركهريزي/عجب شير، ملكان، آذرشهر، اسكو، تبريزمخصوص داوطلبان بومي هشترود، چاراويماق، مراغه، بناب، / پرديس شهيد چمران تهران 13612  
  16051 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت نظركهريزي/مخصوص داوطلبان بومي هشترود، چاراويماق، مراغه، بناب، عجب شير، ملكان، آذرشهر، اسكو، تبريز/ پرديس عالمه اميني تبريز

محـل خـدمت/مخصوص داوطلبان بومي هشترود، چاراويماق، مراغـه، بنـاب، عجـب شـير، ملكـان، آذرشـهر، اسـكو، تبريـز        / تبريز) س(الزهراءپرديس فاطمة 
  16052 آموزش ابتدايي 2  زن نظركهريزي

آموزش شيمي 1  زن محل خدمت نظركهريزي/تبريزمخصوص داوطلبان بومي هشترود، چاراويماق، مراغه، بناب، عجب شير، ملكان، آذرشهر، اسكو، / پرديس نسيبه تهران 13613  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت خواجه/مخصوص داوطلبان بومي اسكو، هريس، سراب، تبريز/ پرديس شهيد چمران تهران 13614  
  16053 ابتداييآموزش  2  مرد محل خدمت خواجه/مخصوص داوطلبان بومي اسكو، هريس، سراب، تبريز/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16054 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت خواجه/مخصوص داوطلبان بومي اسكو، هريس، سراب، تبريز/ تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت مناطق عشايري به انتخاب استان/مخصوص داوطلبان بومي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس شهيد چمران تهران 13615  
محل خدمت هوراند/مخصوص داوطلبان بومي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس شهيد چمران تهران آموزش شيمي 1  مرد 13616  
  16056 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت مناطق عشايري به انتخاب استان/مخصوص داوطلبان بومي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16057 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت كليبر/مخصوص داوطلبان بومي اهر، كليبر، خداآفرين/ تبريزپرديس عالمه اميني 
  16058 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت هوراند/مخصوص داوطلبان بومي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16059 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت مناطق عشايري به انتخاب استان/كليبر، خداآفرينمخصوص داوطلبان بومي اهر، / تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16060 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كليبر/مخصوص داوطلبان بومي اهر، كليبر، خداآفرين/ تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16061 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت هوراند/خداآفرينمخصوص داوطلبان بومي اهر، كليبر، / تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16062 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت هشترود/مخصوص داوطلبان بومي هشترود، چاراويماق، مراغه، بناب، عجب شير، ملكان، تبريز/ پرديس عالمه اميني تبريز
  16063 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت هشترود/چاراويماق، مراغه، بناب، عجب شير، ملكان، تبريزمخصوص داوطلبان بومي هشترود، / تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت خداآفرين/مخصوص داوطلبان بومي خداآفرين، كليبر، اهر، جلفا، مرند/ پرديس شهيد چمران تهران 13617  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت تسوج/شبستر، مرند، جلفامخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد چمران تهران 13618  
  16065 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت تسوج/مخصوص داوطلبان بومي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس عالمه اميني تبريز
  16066 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت خداآفرين/مخصوص داوطلبان بومي خداآفرين، كليبر، اهر، جلفا، مرند/ پرديس عالمه اميني تبريز

محل خدمت تسوج/مخصوص داوطلبان بومي شبستر، مرند، جلفا/ تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء   16067 آموزش ابتدايي 1  زن
  16068 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خداآفرين/مخصوص داوطلبان بومي خداآفرين، كليبر، اهر، جلفا، مرند/ تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء

  13619 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت كاغذكنان/مخصوص داوطلبان بومي ميانه/ پرديس عالمه اميني تبريز
  16071 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت كاغذكنان/مخصوص داوطلبان بومي ميانه/ پرديس عالمه اميني تبريز
  16072 آموزش ابتدايي 1  مرد خدمت تركمانچاي محل/مخصوص داوطلبان بومي ميانه/ پرديس عالمه اميني تبريز
  16073 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت كندوان/مخصوص داوطلبان بومي ميانه/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16074 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت تركمانچاي/مخصوص داوطلبان بومي ميانه/ تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16075 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كندوان/مخصوص داوطلبان بومي ميانه/ تبريز) س(الزهراءپرديس فاطمة 

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت ورزقان/مخصوص داوطلبان بومي هريس، وزرقان، اهر، تبريز/ پرديس شهيد چمران تهران 13622  
  13620 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت ورزقان/اهر، تبريزمخصوص داوطلبان بومي هريس، وزرقان، / پرديس عالمه اميني تبريز
  16078 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت ورزقان/مخصوص داوطلبان بومي هريس، وزرقان، اهر، تبريز/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16079 آموزش ابتدايي 1  زن ورزقانمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي هريس، وزرقان، اهر، تبريز/ تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء
  13621 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت ورزقان/مخصوص داوطلبان بومي هريس، وزرقان، اهر، تبريز/ پرديس نسيبه تهران

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت مهربان/آباد مخصوص داوطلبان بومي سراب، هريس، بستان/ پرديس شهيد چمران تهران 13623  
  16082 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت مهربان/آباد مخصوص داوطلبان بومي سراب، هريس، بستان/ عالمه اميني تبريزپرديس 

  16083 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت مهربان/آباد مخصوص داوطلبان بومي سراب، هريس، بستان/ تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء
محـل خـدمت/داوطلبان بومي هشترود، چاراويماق، مراغه، بناب، عجـب شـير، ملكـان، تبريـز، آذرشـهر، اسـكو، ميانـه       مخصوص / پرديس شهيد چمران تهران

  13626 آموزش شيمي 1  مرد چاراويماق
خدمت چاراويماقمحل /مخصوص داوطلبان بومي هشترود، چاراويماق، مراغه، بناب، عجب شير، ملكان، تبريز، آذرشهر، اسكو، ميانه/ پرديس عالمه اميني تبريز   13624 آموزش زيست شناسي 1  مرد
محل خدمت چاراويماق/مخصوص داوطلبان بومي هشترود، چاراويماق، مراغه، بناب، عجب شير، ملكان، تبريز، آذرشهر، اسكو، ميانه/ پرديس عالمه اميني تبريز   16085 آموزش ابتدايي 4  مرد

محـل خـدمت/بومي هشترود، چاراويماق، مراغه، بناب، عجب شير، ملكان، تبريز، آذرشـهر، اسـكو، ميانـه   مخصوص داوطلبان / تبريز) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16086 آموزش ابتدايي 3  زن چاراويماق

  13625 آموزش زيست شناسي 1  زن چاراويماقمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي هشترود، چاراويماق، مراغه، بناب، عجب شير، ملكان، تبريز، آذرشهر، اسكو، ميانه/ پرديس نسيبه تهران
 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي

آموزش شيمي 1  مرد  محل خدمت انزل/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس شهيد چمران تهران 13630  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت سيلوانا/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس شهيد چمران تهران 13631  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت صوماي برادوست/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس شهيد چمران تهران 13632  
  16087 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت انزل/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  64 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي  ادامه

ظرفيت  جنس  محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/ تحصيلپرديس محل   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

  16088 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت سيلوانا/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  16089 ابتداييآموزش  2  مرد محل خدمت صوماي برادوست/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  16090 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت نازلو/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  13627 آموزش زيست شناسي 1  مرد 1ناحيه .محل خدمت اروميه /مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس عالمه اميني تبريز
  13628 آموزش زيست شناسي 1  مرد 2ناحيه .محل خدمت اروميه /بومي اروميهمخصوص داوطلبان / پرديس عالمه اميني تبريز

  16091 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت انزل/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  16092 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سيلوانا/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  16093 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت صوماي برادوست/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  16094 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت نازلو/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  13629 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت سيلوانا/اروميهمخصوص داوطلبان بومي / پرديس نسيبه تهران
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت سيلوانا/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس نسيبه تهران 13633  

  16098 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت بوكان/مخصوص داوطلبان بومي بوكان/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  16099 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بوكان/مخصوص داوطلبان بومي بوكان/ اروميهپرديس عالمه طباطبائي 

محل خدمت پيرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي پيرانشهر، سردشت/ پرديس شهيد رجايي اروميه   16101 آموزش ابتدايي 1  مرد
محل خدمت سردشت/مخصوص داوطلبان بومي پيرانشهر، سردشت/ پرديس شهيد رجايي اروميه   16102 آموزش ابتدايي 1  مرد

محل خدمت پيرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي پيرانشهر، سردشت/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه   16103 آموزش ابتدايي 1  زن
  16104 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سردشت/مخصوص داوطلبان بومي پيرانشهر، سردشت/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

آموزش شيمي 1  زن محل خدمت سردشت/مخصوص داوطلبان بومي پيرانشهر، سردشت/ تهرانپرديس نسيبه  13634  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت تكاب/مخصوص داوطلبان بومي شاهين دژ، تكاب/ پرديس شهيد چمران تهران 13636  
محل خدمت شاهين دژ/مخصوص داوطلبان بومي شاهين دژ، تكاب/ پرديس شهيد رجايي اروميه   16106 آموزش ابتدايي 2  مرد
  16107 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت كشاورز/مخصوص داوطلبان بومي شاهين دژ، تكاب/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  13635 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت تكاب/مخصوص داوطلبان بومي شاهين دژ، تكاب/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16108 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت تكاب/مخصوص داوطلبان بومي شاهين دژ، تكاب/ اروميهپرديس عالمه طباطبائي 
محل خدمت شاهين دژ/مخصوص داوطلبان بومي شاهين دژ، تكاب/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه   16109 آموزش ابتدايي 1  زن
محل خدمت كشاورز/تكابمخصوص داوطلبان بومي شاهين دژ، / پرديس عالمه طباطبائي اروميه   16110 آموزش ابتدايي 1  زن
  16111 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت چايپاره/مخصوص داوطلبان بومي خوي، چايپاره/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  16112 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت خوي/مخصوص داوطلبان بومي خوي، چايپاره/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  13637 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت خوي/مخصوص داوطلبان بومي خوي، چايپاره/ عالمه اميني تبريزپرديس 
  16113 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت چايپاره/مخصوص داوطلبان بومي خوي، چايپاره/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  16114 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خوي/چايپارهمخصوص داوطلبان بومي خوي، / پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  13638 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت خوي/مخصوص داوطلبان بومي خوي، چايپاره/ پرديس نسيبه تهران
  16117 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت سلماس/مخصوص داوطلبان بومي سلماس/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  13639 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت سلماس/مخصوص داوطلبان بومي سلماس/ تبريزپرديس عالمه اميني 
  16118 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سلماس/مخصوص داوطلبان بومي سلماس/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  13640 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت سلماس/مخصوص داوطلبان بومي سلماس/ پرديس نسيبه تهران
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت چالدران/مخصوص داوطلبان بومي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس شهيد چمران تهران 13643  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت شوط/مخصوص داوطلبان بومي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس شهيد چمران تهران 13644  
  16121 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت پلدشت/داوطلبان بومي ماكو، پلدشت، شوط، چالدرانمخصوص / پرديس شهيد رجايي اروميه
  16122 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت چالدران/مخصوص داوطلبان بومي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  16124 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت ماكو/شوط، چالدرانمخصوص داوطلبان بومي ماكو، پلدشت، / پرديس شهيد رجايي اروميه
  13641 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت چالدران/مخصوص داوطلبان بومي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس عالمه اميني تبريز
  13642 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت ماكو/مخصوص داوطلبان بومي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16125 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت پلدشت/مخصوص داوطلبان بومي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  16126 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت شوط/مخصوص داوطلبان بومي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  16127 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ماكو/مخصوص داوطلبان بومي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  16130 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت مهاباد/مخصوص داوطلبان بومي مهاباد/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  16131 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت مهاباد/داوطلبان بومي مهابادمخصوص / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  16132 آموزش ابتدايي 2  مرد آباد محل خدمت مرحمت/مخصوص داوطلبان بومي مياندوآب/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  13645 شناسيآموزش زيست  1  مرد محل خدمت مياندوآب/مخصوص داوطلبان بومي مياندوآب/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16133 آموزش ابتدايي 1  زن آباد محل خدمت مرحمت/مخصوص داوطلبان بومي مياندوآب/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  13646 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت مياندوآب/مخصوص داوطلبان بومي مياندوآب/ پرديس نسيبه تهران
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت مياندوآب/مياندوآبمخصوص داوطلبان بومي / پرديس نسيبه تهران 13647  

  16135 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت اشنويه/مخصوص داوطلبان بومي نقده، اشنويه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  16136 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت نقده/مخصوص داوطلبان بومي نقده، اشنويه/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  16137 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت اشنويه/مخصوص داوطلبان بومي نقده، اشنويه/ عالمه طباطبائي اروميهپرديس 
  16138 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت نقده/مخصوص داوطلبان بومي نقده، اشنويه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
  13650 مهندسي صنايع مبلمان 1  مرد  محل خدمت استان اردبيل/مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل/ تهران -رجايي  دانشگاه تربيت دبير شهيد

  16141 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت نمين/مخصوص داوطلبان بومي اردبيل، نمين، نير، سرعين، هير/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت 
  16142 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت نير/مخصوص داوطلبان بومي اردبيل، نمين، نير، سرعين، هير/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت 
  16143 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سرعين/مخصوص داوطلبان بومي اردبيل، نمين، نير، سرعين، هير/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت 
  16144 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت هير/بومي اردبيل، نمين، نير، سرعين، هيرمخصوص داوطلبان / الهدي صدر اردبيل پرديس بنت 

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت نمين/مخصوص داوطلبان بومي اردبيل، نمين، نير، سرعين، هير/ پرديس شهيد چمران تهران 13649  
  13648 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت نمين/هير مخصوص داوطلبان بومي اردبيل، نمين، نير، سرعين،/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16145 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت نمين/مخصوص داوطلبان بومي اردبيل، نمين، نير، سرعين، هير/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  16146 آموزش ابتدايي 2  مرد نير محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي اردبيل، نمين، نير، سرعين، هير/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  16147 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت سرعين/مخصوص داوطلبان بومي اردبيل، نمين، نير، سرعين، هير/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  16148 ابتدايي آموزش 4  مرد محل خدمت هير/مخصوص داوطلبان بومي اردبيل، نمين، نير، سرعين، هير/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

  16157 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بيله سوار/آباد مخصوص داوطلبان بومي بيله سوار، پارس/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت 
  16159 آموزش ابتدايي 2  زن آباد محل خدمت پارس/آباد مخصوص داوطلبان بومي بيله سوار، پارس/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت 
  16160 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت اصالندوز/آباد مخصوص داوطلبان بومي بيله سوار، پارس/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت 

  16161 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت بيله سوار/آباد مخصوص داوطلبان بومي بيله سوار، پارس/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  16162 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت قشالق دشت/آباد داوطلبان بومي بيله سوار، پارسمخصوص / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  16163 آموزش ابتدايي 3  مرد آباد محل خدمت پارس/آباد مخصوص داوطلبان بومي بيله سوار، پارس/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  16164 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت اصالندوز/آباد پارس مخصوص داوطلبان بومي بيله سوار،/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

  16172 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خلخال/مخصوص داوطلبان بومي خلخال، كوثر/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت 
  16176 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت خلخال/مخصوص داوطلبان بومي خلخال، كوثر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
محل خدمت خورش رستم/مخصوص داوطلبان بومي خلخال، كوثر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل   16177 آموزش ابتدايي 1  مرد
  16178 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت شاهرود/مخصوص داوطلبان بومي خلخال، كوثر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
محل خدمت سنجبد گيوي/داوطلبان بومي خلخال، كوثرمخصوص / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل   16179 آموزش ابتدايي 1  مرد

  16185 آموزش ابتدايي 1  زن )گرمي(محل خدمت مغان/مخصوص داوطلبان بومي گرمي/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت 
  16187 آموزش ابتدايي 1  مرد )گرمي(محل خدمت مغان/مخصوص داوطلبان بومي گرمي/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  16188 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت انگوت/مخصوص داوطلبان بومي گرمي/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  65 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل  ادامه

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

  16192 آموزش ابتدايي 1  زن )الهرود(محل خدمت مشكين شرقي /مخصوص داوطلبان بومي مشگين شهر/ اردبيل الهدي صدر پرديس بنت 
  16193 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت ارشق/مخصوص داوطلبان بومي مشگين شهر/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت 

  16194 آموزش ابتدايي 2  مرد )الهرود(خدمت مشكين شرقي محل /مخصوص داوطلبان بومي مشگين شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  16195 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت ارشق/مخصوص داوطلبان بومي مشگين شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
  16198 آموزش ابتدايي 1  مرد  محل خدمت ميمه/برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجانمخصوص داوطلبان بومي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، / پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/آبـاد  مخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين ومياندشـت، نجـف     / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  16199 آموزش ابتدايي 2  مرد خدمت تيران و كرون
محـل/آبـاد  مخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين ومياندشـت، نجـف     / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  16200 آموزش ابتدايي 1  مرد خدمت چادگان
محـل/آبـاد  فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين ومياندشـت، نجـف     مخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، چادگان، خوانسار، فريدن، / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  16201 آموزش ابتدايي 1  مرد خدمت مهردشت
محـل/آبـاد  مخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين ومياندشـت، نجـف     / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  16202 ابتداييآموزش  2  مرد خدمت بوئين و مياندشت

  16203 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت برخوار/مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/آبـاد  گلپايگـان، بـوئين ومياندشـت، نجـف    مخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشـهر،  / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  16204 آموزش ابتدايي 1  مرد خدمت فريدن
محـل/آبـاد  مخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين ومياندشـت، نجـف     / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  16205 آموزش ابتدايي 1  مرد خدمت فريدونشهر
  16206 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت فالورجان/مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ شهيد باهنر اصفهان پرديس

  16208 آموزش ابتدايي 1  مرد خدمت زرين شهرمحل /مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  16210 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت باغبادران/مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

محـل/آباد چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين ومياندشت، نجفمخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16211 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت بوئين و مياندشت

محـل/آباد نجفمخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين ومياندشت، / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16213 آموزش ابتدايي 2  زن خدمت تيران و كرون
محـل/آباد مخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين ومياندشت، نجف/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16214 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت چادگان
محـل/آباد مخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين ومياندشت، نجف/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16215 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت خوانسار
محـل/آباد گلپايگان، بوئين ومياندشت، نجفمخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16216 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت فريدن
محـل/آباد مخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين ومياندشت، نجف/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16217 آموزش ابتدايي 2  زن خدمت فريدونشهر
  16218 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت فالورجان/مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
محـل/آباد گلپايگان، بوئين ومياندشت، نجفمخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16219 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت گلپايگان
  16220 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت زرين شهر/مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16221 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت فوالدشهر/مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ اصفهان )س(پرديس فاطمة الزهراء
  16222 آموزش ابتدايي 1  زن باغبادرانمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16224 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت برخوار/مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
محـل/آباد چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين ومياندشت، نجفمخصوص داوطلبان بومي تيران وكرون، / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

آموزش كودكان استثنايي 1  زن آباد خدمت نجف 16232  
  16233 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت مباركه/مخصوص داوطلبان بومي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

  16234 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت سميرم/مخصوص داوطلبان بومي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ اصفهانپرديس شهيد باهنر 
  16235 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت دهاقان/مخصوص داوطلبان بومي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

  16236 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت مباركه/داوطلبان بومي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرممخصوص / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16237 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سميرم/مخصوص داوطلبان بومي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت مباركه/شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم مخصوص داوطلبان بومي/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء 16240  

  16241 آموزش ابتدايي 5  مرد محل خدمت كاشان/مخصوص داوطلبان بومي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  16243 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت امامزاده/آران و بيدگل، اردستان، نطنزمخصوص داوطلبان بومي كاشان، / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  16244 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت آران و بيدگل/مخصوص داوطلبان بومي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

  16246 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت كاشان/كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزمخصوص داوطلبان بومي / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16247 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت نطنز/مخصوص داوطلبان بومي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16249 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت آران و بيدگل/كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزمخصوص داوطلبان بومي / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16252 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت جرقويه سفلي/مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، نايين، خوروبيابانك/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  16253 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت كوهپايه/نايين، خوروبيابانكمخصوص داوطلبان بومي اصفهان، / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  16254 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت جرقويه عليا/مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، نايين، خوروبيابانك/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  16257 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت خوروبيابانك/خوروبيابانكمخصوص داوطلبان بومي اصفهان، نايين، / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  16258 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت نائين/مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، نايين، خوروبيابانك/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

  16259 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت خوروبيابانكمحل /مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، نايين، خوروبيابانك/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16260 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت نائين/مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، نايين، خوروبيابانك/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16262 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كوهپايه/مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، نايين، خوروبيابانك/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16264 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت جلگه/مخصوص داوطلبان بومي اصفهان، نايين، خوروبيابانك/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

 مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
شيمي محض 2  زن  اشتهارد: خدمتمحل /مخصوص داوطلبان بومي اشتهارد، طالقان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13653  
شيمي محض 1  مرد اشتهارد: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي اشتهارد، طالقان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13654  

  13651 شناسيآموزش زيست  1  مرد محل خدمت اشتهارد، طالقان/مخصوص داوطلبان بومي اشتهارد، طالقان/ پرديس شهيد چمران تهران
  13652 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت اشتهارد، طالقان/مخصوص داوطلبان بومي اشتهارد، طالقان/ پرديس نسيبه تهران

شيمي محض 3  زن مناطق چهارگانه كرج: محل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي كرج/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13657  
شيمي محض 5  مرد مناطق چهارگانه كرج: محل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي كرج/ تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  13658  

محل خدمت مناطق چهارگانه كرج/مخصوص داوطلبان بومي كرج/ پرديس شهيد چمران تهران   13655 آموزش زيست شناسي 5  مرد
خدمت مناطق چهارگانه كرجمحل /مخصوص داوطلبان بومي كرج/ پرديس شهيد چمران تهران آموزش كودكان استثنايي 1  مرد 16272  

  13656 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت مناطق چهارگانه كرج/مخصوص داوطلبان بومي كرج/ پرديس نسيبه تهران
آموزش كودكان استثنايي 3  زن محل خدمت مناطق چهارگانه كرج/مخصوص داوطلبان بومي كرج/ پرديس نسيبه تهران 16273  

شيمي محض 2  زن نظرآباد: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي نظرآباد، ساوجبالغ/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13661  
شيمي محض 4  مرد نظرآباد: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي نظرآباد، ساوجبالغ/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13662  

  13659 آموزش زيست شناسي 3  مرد محل خدمت نظرآباد، ساوجبالغ/مخصوص داوطلبان بومي نظرآباد، ساوجبالغ/ چمران تهرانپرديس شهيد 
آموزش كودكان استثنايي 1  مرد محل خدمت نظرآباد، ساوجبالغ/مخصوص داوطلبان بومي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس شهيد چمران تهران 16276  

محل خدمت نظرآباد، ساوجبالغ/داوطلبان بومي نظرآباد، ساوجبالغ مخصوص/ پرديس نسيبه تهران   13660 آموزش زيست شناسي 2  زن
محل خدمت نظرآباد، ساوجبالغ/مخصوص داوطلبان بومي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس نسيبه تهران آموزش كودكان استثنايي 2  زن 16277  

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
  16279 آموزش ابتدايي 2  مرد  محل خدمت آبدانان/مخصوص داوطلبان بومي آبدانان/ ايالمپرديس شهيد مدرس 

  13664 مهندسي صنايع مبلمان 1  مرد استان ايالم: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  66 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 ايالممخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه

ظرفيت جنس  محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/ تحصيلپرديس محل   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

  16280 آموزش ابتدايي 9  زن محل خدمت ايالم/مخصوص داوطلبان بومي ايالم/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
  16282 آموزش ابتدايي 9  مرد محل خدمت ايالم/مخصوص داوطلبان بومي ايالم/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  13663 آموزش زيست شناسي 3  مرد محل خدمت ايالم/مخصوص داوطلبان بومي ايالم/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16286 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ايوان/مخصوص داوطلبان بومي ايوان/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
  16287 آموزش ابتدايي 2  مرد ايوانمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي ايوان/ پرديس شهيد مدرس ايالم

  16291 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت دره شهر/مخصوص داوطلبان بومي دره شهر/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
  16292 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت دره شهر/مخصوص داوطلبان بومي دره شهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

  16293 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت دهلران/مخصوص داوطلبان بومي دهلران/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
  16296 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت دهلران/مخصوص داوطلبان بومي دهلران/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  16297 ابتداييآموزش  2  مرد آباد محل خدمت زرين/مخصوص داوطلبان بومي دهلران/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  16298 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت موسيان/مخصوص داوطلبان بومي دهلران/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  13665 آموزش زيست شناسي 1  مرد آباد محل خدمت زرين/مخصوص داوطلبان بومي دهلران/ پرديس عالمه اميني تبريز
  13666 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت موسيان/دهلرانمخصوص داوطلبان بومي / پرديس عالمه اميني تبريز

  16303 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت هليالن/مخصوص داوطلبان بومي چرداول/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
  16304 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت چرداول/مخصوص داوطلبان بومي چرداول/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر

  16305 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت هليالن/مخصوص داوطلبان بومي چرداول/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  16306 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت چرداول/مخصوص داوطلبان بومي چرداول/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  13667 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت چرداول/مخصوص داوطلبان بومي چرداول/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16309 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت مهران/مخصوص داوطلبان بومي مهران/ ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
  16310 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت مهران/مخصوص داوطلبان بومي مهران/ پرديس شهيد مدرس ايالم

  16312 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ملكشاهي/داوطلبان بومي ملكشاهيمخصوص / ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر
  16313 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت ملكشاهي/مخصوص داوطلبان بومي ملكشاهي/ پرديس شهيد مدرس ايالم

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
  16314 آموزش ابتدايي 2  زن  محل خدمت دلوار/تنگستانمخصوص داوطلبان بومي بوشهر، / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
محل خدمت خارك/مخصوص داوطلبان بومي بوشهر، تنگستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت    16315 آموزش ابتدايي 1  زن
محل خدمت تنگستان/مخصوص داوطلبان بومي بوشهر، تنگستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت    16316 آموزش ابتدايي 2  زن
  16317 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت بوشهر/مخصوص داوطلبان بومي بوشهر، تنگستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

  13668 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت تنگستان/مخصوص داوطلبان بومي بوشهر، تنگستان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  13669 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت بوشهر/بومي بوشهر، تنگستانمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت تنگستان/مخصوص داوطلبان بومي بوشهر، تنگستان/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13670  
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت دلوار/مخصوص داوطلبان بومي بوشهر، تنگستان/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13671  

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت بوشهر/مخصوص داوطلبان بومي بوشهر، تنگستان/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13672  
  16318 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت دلوار/مخصوص داوطلبان بومي بوشهر، تنگستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
محل خدمت تنگستان/بومي بوشهر، تنگستانمخصوص داوطلبان / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   16320 آموزش ابتدايي 1  مرد
  16321 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت بوشهر/مخصوص داوطلبان بومي بوشهر، تنگستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  16331 ابتداييآموزش  4  زن محل خدمت دشتستان/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  16332 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت آبپخش/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  16333 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت شبانكاره/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  16334 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سعدآباد/بومي دشتستانمخصوص داوطلبان / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

  13673 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت دشتستان/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت شبانكاره/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13675  

آموزش شيمي 1  زن محل خدمت دشتستان/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ شهيد باهنر شيرازپرديس  13676  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت سعدآباد/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13677  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت دشتستان/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13678  

  16335 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت دشتستان/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16336 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت آبپخش/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16337 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت شبانكاره/داوطلبان بومي دشتستانمخصوص / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16338 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت سعدآباد/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  13674 زيست شناسيآموزش  1  زن محل خدمت دشتستان/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16347 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت دير/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  16348 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت جم/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

  16349 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت دشتي/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر بنت پرديس 
  16350 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بردخون/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  16351 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت كنگان/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ بوشهرالهدي صدر  پرديس بنت 
  16352 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت كاكي/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  16353 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت عسلويه/بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير مخصوص داوطلبان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

  13679 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت دشتي/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  13680 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت كنگان/كنگان، جم، ديرمخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، / پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت عسلويه/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13684  
آموزش شيمي 1  زن بردخونمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13685  
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت دشتي/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13686  

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت كنگان/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13687  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت كاكي/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13688  

  16354 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت بردخون/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16355 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت دير/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ بوشهرپرديس عالمه طباطبائي 

  16356 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت جم/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16357 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت دشتي/بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديرمخصوص داوطلبان / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16358 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت كنگان/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16360 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت عسلويه/كنگان، جم، ديرمخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  13681 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت بردخون/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  13682 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت كاكي/جم، ديرمخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  13683 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت دير/مخصوص داوطلبان بومي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16373 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت فشافويه/مخصوص داوطلبان بومي اسالمشهر، ري)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  16374 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت فشافويه/مخصوص داوطلبان بومي اسالمشهر، ري/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  16376 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بندر ريگ/مخصوص داوطلبان بومي گناوه، ديلم/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  16377 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت ديلم/مخصوص داوطلبان بومي گناوه، ديلم/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  16378 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت گناوه/مخصوص داوطلبان بومي گناوه، ديلم/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

  13689 زيست شناسي آموزش 1  مرد محل خدمت گناوه/مخصوص داوطلبان بومي گناوه، ديلم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  13690 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت ديلم/مخصوص داوطلبان بومي گناوه، ديلم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت بندر ريگ/مخصوص داوطلبان بومي گناوه، ديلم/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13691  

  16379 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت بندر ريگ/داوطلبان بومي گناوه، ديلممخصوص / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16380 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت ديلم/مخصوص داوطلبان بومي گناوه، ديلم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16381 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت گناوه/مخصوص داوطلبان بومي گناوه، ديلم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  67 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران

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

  16389 آموزش ابتدايي 3  مرد  1محل خدمت بهارستان /مخصوص داوطلبان بومي بهارستان، اسالمشهر، رباط كريم، چهاردانگه/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  16390 آموزش ابتدايي 4  زن 2محل خدمت بهارستان /مخصوص داوطلبان بومي بهارستان، اسالمشهر، رباط كريم، چهاردانگه)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  16391 آموزش ابتدايي 2  زن كهريزكمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي اسالمشهر، فشافويه، چهاردانگه، كهريزك، ري)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  16392 آموزش ابتدايي 4  زن 1محل خدمت بهارستان /مخصوص داوطلبان بومي بهارستان، اسالمشهر، رباط كريم، چهاردانگه)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  13692 آموزش زيست شناسي 1  مرد 1خدمت بهارستان  محل/مخصوص داوطلبان بومي بهارستان، اسالمشهر، رباط كريم، چهاردانگه/ پرديس شهيد چمران تهران
  13693 آموزش زيست شناسي 1  مرد 2محل خدمت بهارستان /مخصوص داوطلبان بومي بهارستان، اسالمشهر، رباط كريم، چهاردانگه/ پرديس شهيد چمران تهران
  16393 آموزش ابتدايي 4  مرد 2محل خدمت بهارستان /چهاردانگهمخصوص داوطلبان بومي بهارستان، اسالمشهر، رباط كريم، / پرديس شهيد مفتح شهرري
  16394 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت كهريزك/مخصوص داوطلبان بومي اسالمشهر، فشافويه، چهاردانگه، كهريزك، ري/ پرديس شهيد مفتح شهرري

شيمي محض 4  زن تهران 19تا  15مناطق : محل خدمت/شميراناتمخصوص داوطلبان بومي شهر تهران، / تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13697  
شيمي محض 3  مرد تهران 19تا  15مناطق : محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران، شميرانات/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13698  
  13699 مهندسي صنايع مبلمان 1  مرد شهرستانهاي استان تهران: محل خدمت/استان تهرانمخصوص داوطلبان بومي / تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  16396 آموزش ابتدايي 11  زن 19تا  15محل خدمت مناطق /مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران، شميرانات/ پرديس اميركبير كرج
  16397 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت پرديس/دماوند، پاكدشتمخصوص داوطلبان بومي پرديس، رودهن، )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  13694 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت پرديس/مخصوص داوطلبان بومي پرديس، رودهن، دماوند، پاكدشت/ پرديس شهيد چمران تهران
  13695 آموزش زيست شناسي 13  مرد 19تا  15محل خدمت مناطق /مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  16398 آموزش ابتدايي 12  مرد 19تا  15محل خدمت مناطق /مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
كودكان استثناييآموزش  1  مرد 19تا  15محل خدمت مناطق /مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران 16405  
  16399 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت پرديس/مخصوص داوطلبان بومي پرديس، رودهن، دماوند، پاكدشت/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  13696 آموزش زيست شناسي 7  زن 19تا  15محل خدمت مناطق /مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران
  16400 آموزش ابتدايي 44  زن 19تا  15محل خدمت مناطق /مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران، شميرانات/ نسيبه تهرانپرديس 

آموزش كودكان استثنايي 2  زن 19تا  15محل خدمت مناطق /مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران 16406  
شيمي محض 2  مرد شهريار: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي رباط كريم، مالرد، شهريار، شهرقدس، بهارستان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13702  
شيمي محض 1  زن شهريار: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي رباط كريم، مالرد، شهريار، شهرقدس، بهارستان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13703  

  16407 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت شهريار/مخصوص داوطلبان بومي رباط كريم، مالرد، شهريار، شهرقدس، بهارستان/ اميركبير كرجپرديس 
  16408 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت مالرد/مخصوص داوطلبان بومي رباط كريم، مالرد، شهريار، شهرقدس، بهارستان/ پرديس اميركبير كرج

  16409 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت شهريار/مخصوص داوطلبان بومي رباط كريم، مالرد، شهريار، شهرقدس، بهارستان/ ابوالقاسم فردوسي كرجپرديس حكيم 
  16410 ابتداييآموزش  4  مرد محل خدمت مالرد/مخصوص داوطلبان بومي رباط كريم، مالرد، شهريار، شهرقدس، بهارستان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج

  13700 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت شهريار/مخصوص داوطلبان بومي رباط كريم، مالرد، شهريار، شهرقدس، بهارستان/ پرديس شهيد چمران تهران
  13701 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت مالرد/مخصوص داوطلبان بومي رباط كريم، مالرد، شهريار، شهرقدس، بهارستان/ پرديس شهيد چمران تهران

  16414 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت پاكدشت/مخصوص داوطلبان بومي ري، كهريزك، قرچك، ورامين، پيشوا، پاكدشت)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  16415 ابتداييآموزش  4  زن محل خدمت شهرقدس/مخصوص داوطلبان بومي شهرقدس، مالرد، شهريار)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  16416 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت شهرقدس/مخصوص داوطلبان بومي شهرقدس، مالرد، شهريار/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  16417 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت رباط كريم/مخصوص داوطلبان بومي رباط كريم، اسالمشهر، شهريار، مالرد، بهارستان)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  13704 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت رباط كريم/مخصوص داوطلبان بومي رباط كريم، اسالمشهر، شهريار، مالرد، بهارستان/ پرديس شهيد چمران تهران
  16418 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت رباط كريم/مخصوص داوطلبان بومي رباط كريم، اسالمشهر، شهريار، مالرد، بهارستان/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  16422 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت دماوند/مخصوص داوطلبان بومي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  16423 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت دماوند/مخصوص داوطلبان بومي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  16428 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رودهن/مخصوص داوطلبان بومي ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، كهريزك)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  16429 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت قرچك/مخصوص داوطلبان بومي قرچك، ورامين، جوادآباد، پاكدشت، كهريزك، ري)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  16430 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت ورامين/مخصوص داوطلبان بومي ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، كهريزك)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  16432 آموزش ابتدايي 1  مرد ورامينمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، كهريزك/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  16433 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت پاكدشت/مخصوص داوطلبان بومي ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، كهريزك/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  16434 آموزش ابتدايي 1  مرد خدمت قرچكمحل /مخصوص داوطلبان بومي قرچك، ورامين، جوادآباد، پاكدشت، كهريزك، ري/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  16436 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت پيشوا/آباد مخصوص داوطلبان بومي ورامين، پاكدشت، پيشوا، جواد)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  16437 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت پيشوا/آباد مخصوص داوطلبان بومي ورامين، پاكدشت، پيشوا، جواد/ پرديس شهيد مفتح شهرري

 مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال وبختياري
  16438 آموزش ابتدايي 6  مرد  محل خدمت بروجن، گندمان، بلداجي/مخصوص داوطلبان بومي بروجن/ پرديس بحر العلوم شهركرد
  16439 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت بروجن، گندمان، بلداجي/مخصوص داوطلبان بومي بروجن/ پرديس شهيد باهنر شهركرد
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت بروجن، گندمان، بلداجي/مخصوص داوطلبان بومي بروجن/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13705  

  13706 مهندسي صنايع مبلمان 2  مرد استان چهار محال و بختياري:محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال وبختياري/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  16442 آموزش ابتدايي 9  مرد محل خدمت شهركرد، الران، سامان، بن/مخصوص داوطلبان بومي شهر كرد، سامان، بن/ پرديس بحر العلوم شهركرد
  16443 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت شهركرد، الران، سامان، بن/مخصوص داوطلبان بومي شهر كرد، سامان، بن/ پرديس شهيد باهنر شهركرد
  16446 آموزش ابتدايي 6  مرد محل خدمت فارسان، كوهرنگ/مخصوص داوطلبان بومي كوهرنگ، فارسان/ پرديس بحر العلوم شهركرد
  16447 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت فارسان، كوهرنگ/مخصوص داوطلبان بومي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد باهنر شهركرد

آموزش شيمي 1  زن محل خدمت فارسان، كوهرنگ/مخصوص داوطلبان بومي كوهرنگ، فارسان/ باهنر شيرازپرديس شهيد  13708  
  13707 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت فارسان، كوهرنگ/مخصوص داوطلبان بومي كوهرنگ، فارسان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

محل خدمت اردل، ميانكوه، كيار/بومي كيار، اردلمخصوص داوطلبان / پرديس بحر العلوم شهركرد   16450 آموزش ابتدايي 5  مرد
  16451 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت اردل، ميانكوه، كيار/مخصوص داوطلبان بومي كيار، اردل/ پرديس شهيد باهنر شهركرد
ميانكوه، كيارمحل خدمت اردل، /مخصوص داوطلبان بومي كيار، اردل/ پرديس شهيد رجايي شيراز آموزش شيمي 1  مرد 13709  
  16456 آموزش ابتدايي 8  مرد محل خدمت لردگان، فالرد، خانميرزا، عشاير/مخصوص داوطلبان بومي لردگان/ پرديس بحر العلوم شهركرد
  13710 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت لردگان، فالرد، خانميرزا، عشاير/مخصوص داوطلبان بومي لردگان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش كودكان استثنايي 1  مرد محل خدمت لردگان، فالرد، خانميرزا، عشاير/مخصوص داوطلبان بومي لردگان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 16460  
  16457 ابتداييآموزش  3  زن محل خدمت لردگان، فالرد، خانميرزا، عشاير/مخصوص داوطلبان بومي لردگان/ پرديس شهيد باهنر شهركرد
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت لردگان، فالرد، خانميرزا، عشاير/مخصوص داوطلبان بومي لردگان/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13711  

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت لردگان، فالرد، خانميرزا، عشاير/مخصوص داوطلبان بومي لردگان/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13712  
 داوطلبان بومي استان خراسان جنوبيمخصوص 
  13716 مهندسي صنايع مبلمان 1  مرد  استان خراسان جنوبي: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  16462 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت بيرجند/مخصوص داوطلبان بومي بيرجند، خوسف، درميان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  16463 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خوسف/مخصوص داوطلبان بومي بيرجند، خوسف، درميان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  16464 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت درميان/مخصوص داوطلبان بومي بيرجند، خوسف، درميان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  16465 آموزش ابتدايي 8  مرد محل خدمت بيرجند/مخصوص داوطلبان بومي بيرجند، خوسف، درميان/ باهنر بيرجندپرديس شهيد 
  16466 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت خوسف/مخصوص داوطلبان بومي بيرجند، خوسف، درميان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  16467 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت درميان/بيرجند، خوسف، درميانمخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  13713 آموزش زيست شناسي 2  مرد محل خدمت بيرجند/مخصوص داوطلبان بومي بيرجند، خوسف، درميان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت بيرجند/مخصوص داوطلبان بومي بيرجند، خوسف، درميان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13715  

  13714 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت بيرجند/مخصوص داوطلبان بومي بيرجند، خوسف، درميان/ پرديس نسيبه تهران
محل خدمت سربيشه/مخصوص داوطلبان بومي سربيشه، نهبندان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد   16475 آموزش ابتدايي 1  زن
  16476 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت نهبندان/مخصوص داوطلبان بومي سربيشه، نهبندان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  16477 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت سربيشه/مخصوص داوطلبان بومي سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  16478 آموزش ابتدايي 3  مرد خدمت نهبندانمحل /مخصوص داوطلبان بومي سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند

  16484 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت فردوس/مخصوص داوطلبان بومي سرايان، فردوس/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  16485 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سرايان/مخصوص داوطلبان بومي سرايان، فردوس/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  16486 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت فردوس/مخصوص داوطلبان بومي سرايان، فردوس/ باهنر بيرجندپرديس شهيد 



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  68 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي  ادامه

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

  16487 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت سرايان/بومي سرايان، فردوسمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  13717 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت فردوس/مخصوص داوطلبان بومي سرايان، فردوس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت فردوس/مخصوص داوطلبان بومي سرايان، فردوس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13718  

  16491 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت زيركوه/مخصوص داوطلبان بومي زيركوه، قاينات/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  16492 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت قاين/مخصوص داوطلبان بومي زيركوه، قاينات/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  16493 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت زيركوه/بومي زيركوه، قايناتمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  16494 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت قاين/مخصوص داوطلبان بومي زيركوه، قاينات/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  13719 شناسيآموزش زيست  2  مرد محل خدمت قاين/مخصوص داوطلبان بومي زيركوه، قاينات/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت قاين/مخصوص داوطلبان بومي زيركوه، قاينات/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13720  

  16500 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بشرويه/مخصوص داوطلبان بومي بشرويه، طبس، دستگردان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  16501 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت طبس/داوطلبان بومي بشرويه، طبس، دستگردانمخصوص / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  16503 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت بشرويه/مخصوص داوطلبان بومي بشرويه، طبس، دستگردان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  16504 آموزش ابتدايي 3  مرد خدمت طبسمحل /مخصوص داوطلبان بومي بشرويه، طبس، دستگردان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  16505 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت دستگردان/مخصوص داوطلبان بومي بشرويه، طبس، دستگردان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  13721 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت بشرويه/مخصوص داوطلبان بومي بشرويه، طبس، دستگردان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
  16511 آموزش ابتدايي 1  مرد  محل خدمت بجستان/مخصوص داوطلبان بومي بجستان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت بردسكن/مخصوص داوطلبان بومي بردسكن/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13722  
  16513 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت بردسكن/داوطلبان بومي بردسكن مخصوص/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  16514 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بردسكن/مخصوص داوطلبان بومي بردسكن/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
محل خدمت تايباد/مخصوص داوطلبان بومي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد شيمي آموزش 1  مرد 13723  
محل خدمت باخرز/مخصوص داوطلبان بومي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد   16515 آموزش ابتدايي 3  مرد
محل خدمت تايباد/مخصوص داوطلبان بومي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد   16516 آموزش ابتدايي 1  مرد

  16517 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت باخرز/مخصوص داوطلبان بومي باخرز، تايباد، تربت جام/ مشهدنژاد  پرديس شهيد هاشمي
آباد محل خدمت صالح/مخصوص داوطلبان بومي تربيت جام، سرخس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد آموزش شيمي 1  مرد 13724  
آباد خدمت صالحمحل /مخصوص داوطلبان بومي تربيت جام، سرخس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد   16523 آموزش ابتدايي 1  مرد

  16524 آموزش ابتدايي 1  زن آباد محل خدمت صالح/مخصوص داوطلبان بومي تربيت جام، سرخس/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  16528 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت جلگه رخ/مخصوص داوطلبان بومي تربت حيدريه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  16529 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت كدكن/مخصوص داوطلبان بومي تربت حيدريه، زاوه/ شهيد بهشتي مشهدپرديس 
  16530 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كدكن/مخصوص داوطلبان بومي تربت حيدريه، زاوه/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
محل خدمت جلگه رخ/حيدريهمخصوص داوطلبان بومي تربت / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي   16531 آموزش ابتدايي 1  زن

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت جغتاي/مخصوص داوطلبان بومي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13725  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت جوين/مخصوص داوطلبان بومي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13726  

  16534 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت جوين/مخصوص داوطلبان بومي جغتاي، جوين/ مشهدپرديس شهيد بهشتي 
  16535 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت جغتاي/مخصوص داوطلبان بومي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  16536 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت جوين/مخصوص داوطلبان بومي جغتاي، جوين/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  16537 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت جغتاي/مخصوص داوطلبان بومي جغتاي، جوين/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت جغتاي/مخصوص داوطلبان بومي جغتاي، جوين/ پرديس نسيبه تهران 13727  

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت چناران/چناران، قوچانمخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 13728  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت خواف/مخصوص داوطلبان بومي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13729  
  16547 آموزش ابتدايي 4  مرد خوافمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  16548 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خواف/مخصوص داوطلبان بومي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
  16552 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت درگز/مخصوص داوطلبان بومي درگز/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت رشتخوار/مخصوص داوطلبان بومي زاوه، رشتخوار/ بهشتي مشهدپرديس شهيد  13730  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت زاوه/مخصوص داوطلبان بومي زاوه، رشتخوار/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13731  
  16554 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت رشتخوار/مخصوص داوطلبان بومي زاوه، رشتخوار/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  16555 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت زاوه/مخصوص داوطلبان بومي زاوه، رشتخوار/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

محل خدمت رشتخوار/مخصوص داوطلبان بومي زاوه، رشتخوار/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي   16556 آموزش ابتدايي 1  زن
  16557 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت زاوه/مخصوص داوطلبان بومي زاوه، رشتخوار/ مشهدنژاد  پرديس شهيد هاشمي

  16566 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت ششتمد/مخصوص داوطلبان بومي سبزوار/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت سرخس/مخصوص داوطلبان بومي سرخس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13732  
  16567 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت سرخس/مخصوص داوطلبان بومي سرخس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  16568 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سرخس/مخصوص داوطلبان بومي سرخس/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
آموزش شيمي 1  مرد فريمانمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي فريمان، تربيت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13733  
  16572 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت فريمان/مخصوص داوطلبان بومي فريمان، تربيت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  16575 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت كوهسرخ/مخصوص داوطلبان بومي كاشمر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  16576 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت كالت/داوطلبان بومي كالتمخصوص / پرديس شهيد بهشتي مشهد

  16577 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كالت/مخصوص داوطلبان بومي كالت/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت رضويه/مخصوص داوطلبان بومي مشهد/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13734  

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت تبادكان/مخصوص داوطلبان بومي مشهد/ مشهد پرديس شهيد بهشتي 13735  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت احمدآباد/مخصوص داوطلبان بومي مشهد، بينالود/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13736  
  16578 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت رضويه/مخصوص داوطلبان بومي مشهد/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  16579 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت تبادكان/مخصوص داوطلبان بومي مشهد/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  16580 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت احمدآباد/مخصوص داوطلبان بومي مشهد، بينالود/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
آموزش كودكان استثنايي 1  مرد خدمت تبادكانمحل /مخصوص داوطلبان بومي مشهد/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 16584  

  16581 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت تبادكان/مخصوص داوطلبان بومي مشهد/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت رضويه/مخصوص داوطلبان بومي مشهد/ پرديس نسيبه تهران 13737  

  16586 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت مه والت/داوطلبان بومي كاشمر، مه والتمخصوص / پرديس شهيد بهشتي مشهد
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت ميان جلگه/مخصوص داوطلبان بومي نيشابور/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13738  
  16588 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت ميان جلگه/مخصوص داوطلبان بومي نيشابور/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  16589 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت زبرخان/مخصوص داوطلبان بومي نيشابور/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  16590 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت فيروزه/مخصوص داوطلبان بومي نيشابور، فيروزه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
  16594 آموزش ابتدايي 3  زن  محل خدمت اسفراين/آباد مخصوص داوطلبان بومي اسفراين، بام وصفي/ بجنورد) ع(جعفرصادقپرديس امام 

  16595 آموزش ابتدايي 1  زن آباد محل خدمت بام وصفي/آباد مخصوص داوطلبان بومي اسفراين، بام وصفي/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  16596 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت اسفراين/آباد مخصوص داوطلبان بومي اسفراين، بام وصفي/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  16597 آموزش ابتدايي 2  مرد آباد محل خدمت بام وصفي/آباد مخصوص داوطلبان بومي اسفراين، بام وصفي/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  13739 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت اسفراين/آباد داوطلبان بومي اسفراين، بام وصفيمخصوص / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13740 آموزش زيست شناسي 1  مرد آباد محل خدمت بام وصفي/آباد مخصوص داوطلبان بومي اسفراين، بام وصفي/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

آباد محل خدمت بام وصفي/آباد وصفيمخصوص داوطلبان بومي اسفراين، بام / پرديس نسيبه تهران   13741 آموزش زيست شناسي 1  زن
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت اسفراين/آباد مخصوص داوطلبان بومي اسفراين، بام وصفي/ پرديس نسيبه تهران 13742  

  16603 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت بجنورد/مخصوص داوطلبان بومي بجنورد/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  16604 آموزش ابتدايي 8  مرد محل خدمت بجنورد/مخصوص داوطلبان بومي بجنورد/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  69 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 شماليمخصوص داوطلبان بومي استان خراسان   ادامه

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

  13743 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت بجنورد/مخصوص داوطلبان بومي بجنورد/ مشهدپرديس شهيد بهشتي 
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت بجنورد/مخصوص داوطلبان بومي بجنورد/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13744  

محل خدمت گرمه/مخصوص داوطلبان بومي جاجرم، گرمه/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق   16609 ابتدايي آموزش 1  زن
محل خدمت جاجرم/مخصوص داوطلبان بومي جاجرم، گرمه/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق   16610 آموزش ابتدايي 1  زن
  16611 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت گرمه/مخصوص داوطلبان بومي جاجرم، گرمه/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
محل خدمت جاجرم/مخصوص داوطلبان بومي جاجرم، گرمه /بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر   16612 آموزش ابتدايي 1  مرد

  13745 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت گرمه/مخصوص داوطلبان بومي جاجرم، گرمه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
شيميآموزش  1  مرد محل خدمت گرمه/مخصوص داوطلبان بومي جاجرم، گرمه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13746  

محل خدمت شيروان/مخصوص داوطلبان بومي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق   16617 آموزش ابتدايي 4  زن
محل خدمت فاروج/مخصوص داوطلبان بومي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق   16618 آموزش ابتدايي 1  زن
محل خدمت شيروان/مخصوص داوطلبان بومي شيروان، فاروج /بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر   16619 آموزش ابتدايي 6  مرد
محل خدمت فاروج/مخصوص داوطلبان بومي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر   16620 آموزش ابتدايي 2  مرد

  13747 آموزش زيست شناسي 2  مرد شيروانمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي شيروان، فاروج/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13748 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت شيروان/مخصوص داوطلبان بومي شيروان، فاروج/ پرديس نسيبه تهران

  16625 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت رازوجرگالن/مخصوص داوطلبان بومي مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  16626 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت مانه وسملقان/مخصوص داوطلبان بومي مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  16627 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت رازوجرگالن/مخصوص داوطلبان بومي مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  16628 آموزش ابتدايي 5  مرد محل خدمت مانه وسملقان/مخصوص داوطلبان بومي مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(امام محمد باقرپرديس 
  13749 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت رازوجرگالن/مخصوص داوطلبان بومي مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  13750 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت مانه وسملقان/مخصوص داوطلبان بومي مانه وسملقان، رازوجرگالن/ مشهدپرديس شهيد بهشتي 
  13751 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت رازوجرگالن/مخصوص داوطلبان بومي مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس نسيبه تهران

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
  16635 آموزش ابتدايي 1  مرد  محل خدمت دشت آزادگان/آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان مخصوص داوطلبان بومي/ اهواز) ص(حضرت رسول اكرمپرديس 

  16638 آموزش ابتدايي 2  مرد آبادان محل خدمت/آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان مخصوص داوطلبان بومي/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16639 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت خرمشهر/آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان مخصوص داوطلبان بومي/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16640 آموزش ابتدايي 1  مرد خدمت اروندكنارمحل /آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان مخصوص داوطلبان بومي/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16641 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت شادگان/آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان مخصوص داوطلبان بومي/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  16643 آموزش ابتدايي 1  زن آبادان محل خدمت/خرمشهر، شادگان آبادان، دشت آزادگان، هويزه، مخصوص داوطلبان بومي/ اهواز) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16644 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خرمشهر/آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان مخصوص داوطلبان بومي/ اهواز) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16645 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت شادگان/آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگانآبادان، دشت  مخصوص داوطلبان بومي/ اهواز) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16649 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت ناحيه يك اهواز/مخصوص داوطلبان بومي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16650 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت ناحيه دو اهواز/كارون، اهواز، باوي، حميديهمخصوص داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16651 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت ناحيه سه اهواز/مخصوص داوطلبان بومي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16652 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت ناحيه چهار اهواز/بومي كارون، اهواز، باوي، حميديهمخصوص داوطلبان / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16653 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت كارون/مخصوص داوطلبان بومي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16654 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت باوي/كارون، اهواز، باوي، حميديهمخصوص داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16655 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت حميديه/مخصوص داوطلبان بومي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  16656 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ناحيه يك اهواز/باوي، حميديهمخصوص داوطلبان بومي كارون، اهواز، / اهواز) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16657 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ناحيه دو اهواز/مخصوص داوطلبان بومي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16659 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ناحيه چهار اهواز/باوي، حميديهمخصوص داوطلبان بومي كارون، اهواز، / اهواز) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16660 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كارون/مخصوص داوطلبان بومي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16664 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت ايذه/انديكا، اللي، مسجدسليمانمخصوص داوطلبان بومي ايذه، باغملك، هفتكل، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16665 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت باغملك/مخصوص داوطلبان بومي ايذه، باغملك، هفتكل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16667 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت دهدز/ايذه، باغملك، هفتكل، انديكا، اللي، مسجدسليمان مخصوص داوطلبان بومي/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16669 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت مسجدسليمان/مخصوص داوطلبان بومي ايذه، باغملك، هفتكل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محل خدمت مناطق عشـايري بـه انتخـاب/مخصوص داوطلبان بومي ايذه، باغملك، هفتكل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  16672 آموزش ابتدايي 3  مرد استان
شيميآموزش  1  زن محل خدمت باغملك/مخصوص داوطلبان بومي ايذه، باغملك، هفتكل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13752  
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت مسجدسليمان/مخصوص داوطلبان بومي ايذه، باغملك، هفتكل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13753  

  16678 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت رامهرمز/بندرماهشهرمخصوص داوطلبان بومي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16679 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت رامشير/مخصوص داوطلبان بومي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16685 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت ماهشهر/بومي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر مخصوص داوطلبان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل خـدمت بنـدر امـام/مخصوص داوطلبان بومي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  16686 آموزش ابتدايي 1  مرد خميني
  16693 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت دزفول/مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16694 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت سردشت/مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16695 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت شوش/مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  16698 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت شاوور/مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  16700 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت شوشتر/مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر/ اهواز) ص(رسول اكرمپرديس حضرت 
  13754 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت دزفول/مخصوص داوطلبان بومي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

 زنجانمخصوص داوطلبان بومي استان 
  16707 آموزش ابتدايي 3  مرد  محل خدمت افشار/مخصوص داوطلبان بومي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16709 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت بزينه رود/مخصوص داوطلبان بومي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  16710 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت خدابنده/مخصوص داوطلبان بومي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ بهشتي زنجانپرديس شهيد 
  16711 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت افشار/مخصوص داوطلبان بومي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16712 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بزينه رود/مخصوص داوطلبان بومي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16713 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت خدابنده/مخصوص داوطلبان بومي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16714 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سجاسرود/مخصوص داوطلبان بومي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره /زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  13755 مهندسي صنايع مبلمان 1  مرد استان زنجان: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  16719 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت ماهنشان/داوطلبان بومي زنجان، ايجرود، ماهنشانمخصوص / پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16720 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت زنجان ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16721 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت زنجان ناحيه دو/ايجرود، ماهنشانمخصوص داوطلبان بومي زنجان، / پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16722 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت زنجانرود/مخصوص داوطلبان بومي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16723 آموزش ابتدايي 4  مرد انگورانمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16724 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت ايجرود/مخصوص داوطلبان بومي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  16725 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت زنجانرود/مخصوص داوطلبان بومي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16726 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت انگوران/مخصوص داوطلبان بومي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16727 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت ايجرود/مخصوص داوطلبان بومي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16728 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت ماهنشان/مخصوص داوطلبان بومي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ زنجان) س(الزهراءپرديس فاطمة 
  16733 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت طارم/مخصوص داوطلبان بومي طارم/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  13756 آموزش زيست شناسي 1  مرد طارممحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي طارم/ پرديس عالمه اميني تبريز

  16734 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت طارم/مخصوص داوطلبان بومي طارم/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  70 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان

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

  13757 آموزش زيست شناسي 1  مرد  محل خدمت دامغان/مخصوص داوطلبان بومي دامغان، اميرآباد/ باهنر اصفهانپرديس شهيد 
  16736 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت دامغان/مخصوص داوطلبان بومي دامغان، اميرآباد/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  16737 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت اميرآباد/اميرآبادمخصوص داوطلبان بومي دامغان، / پرديس شهيد رجايي سمنان

محل خدمت دامغان/مخصوص داوطلبان بومي دامغان، اميرآباد/ سمنان) س(پرديس فاطمة الزهراء   16738 آموزش ابتدايي 1  زن
محل خدمت اميرآباد/مخصوص داوطلبان بومي دامغان، اميرآباد/ سمنان) س(پرديس فاطمة الزهراء   16739 آموزش ابتدايي 2  زن

  13758 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت سمنان/مخصوص داوطلبان بومي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت سمنان/مخصوص داوطلبان بومي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران 13759  

  16743 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت سمنان/مخصوص داوطلبان بومي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ سمنانپرديس شهيد رجايي 
  16744 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت سرخه/مخصوص داوطلبان بومي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس شهيد رجايي سمنان

  16745 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت سمنان/سرخه، مهدي شهرمخصوص داوطلبان بومي سمنان، / سمنان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16746 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سرخه/مخصوص داوطلبان بومي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ سمنان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16752 آموزش ابتدايي 2  مرد شاهرودمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي شاهرود، ميامي، بسطام، بيارجمند/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  16753 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت شاهرود/مخصوص داوطلبان بومي شاهرود، ميامي، بسطام، بيارجمند/ سمنان) س(پرديس فاطمة الزهراء

محل خدمت ميامي/مخصوص داوطلبان بومي ميامي، بيارجمند، بسطام/ پرديس شهيد باهنر اصفهان   13760 شناسي آموزش زيست 1  مرد
محل خدمت ميامي/مخصوص داوطلبان بومي ميامي، بيارجمند، بسطام/ پرديس شهيد چمران تهران آموزش شيمي 1  مرد 13762  
محل خدمت ميامي/مخصوص داوطلبان بومي ميامي، بيارجمند، بسطام/ پرديس شهيد رجايي سمنان   16756 آموزش ابتدايي 2  مرد
  16757 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت بيارجمند/مخصوص داوطلبان بومي ميامي، بيارجمند، بسطام/ پرديس شهيد رجايي سمنان
محل خدمت بسطام/مخصوص داوطلبان بومي ميامي، بيارجمند، بسطام/ پرديس شهيد رجايي سمنان   16758 آموزش ابتدايي 1  مرد

  16759 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت ميامي/بيارجمند، بسطاممخصوص داوطلبان بومي ميامي، / سمنان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16760 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بيارجمند/مخصوص داوطلبان بومي ميامي، بيارجمند، بسطام/ سمنان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16761 آموزش ابتدايي 1  زن بسطاممحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي ميامي، بيارجمند، بسطام/ سمنان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  13761 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت ميامي/مخصوص داوطلبان بومي ميامي، بيارجمند، بسطام/ پرديس نسيبه تهران

  16765 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت آرادان/مخصوص داوطلبان بومي آرادان/ سمنان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  13763 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت گرمسار/مخصوص داوطلبان بومي گرمسار، آرادان/ اصفهانپرديس شهيد باهنر 

  16766 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت گرمسار/مخصوص داوطلبان بومي گرمسار، آرادان/ پرديس شهيد رجايي سمنان
محل خدمت گرمسار/آرادانمخصوص داوطلبان بومي گرمسار، / سمنان) س(پرديس فاطمة الزهراء   16767 آموزش ابتدايي 5  زن

  16771 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت مهدي شهر/مخصوص داوطلبان بومي مهدي شهر/ پرديس شهيد رجايي سمنان
محل خدمت مهدي شهر/مخصوص داوطلبان بومي مهدي شهر/ سمنان) س(پرديس فاطمة الزهراء   16772 آموزش ابتدايي 2  زن

 بلوچستان داوطلبان بومي استان سيستان ومخصوص 
  16773 آموزش ابتدايي 1  زن  محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ پرديس رسالت زاهدان
  16774 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت راسك/سرباز، فنوج، الشارمخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، / پرديس رسالت زاهدان
  16777 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سرباز/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ پرديس رسالت زاهدان

  13764 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت بزمان/بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشارمخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13765 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13766 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت بمپور/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13767 شناسيآموزش زيست  1  مرد محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13768 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت فنوج/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13769 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت الشار/الشارمخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، / پرديس شهيد بهشتي مشهد
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13773  

  16778 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت سرباز/بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشارمخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16779 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16780 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت راسك/داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشارمخصوص / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16781 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16782 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت بزمان/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16784 آموزش ابتدايي 1  مرد فنوجمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16785 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت الشار/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  13770 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت ايرانشهر/راسك، سرباز، فنوج، الشار مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان،/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  13771 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  13772 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت راسك/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت راسك/مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار/ پرديس نسيبه تهران 13774  

  16791 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سيب و سوران/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ رسالت زاهدان پرديس
  16794 ابتداييآموزش  1  زن محل خدمت قصرقند/مخصوص داوطلبان بومي چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، بنت، قصرقند، / پرديس رسالت زاهدان
  16795 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كنارك/مخصوص داوطلبان بومي چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، بنت، قصرقند، / پرديس رسالت زاهدان
  16796 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بم پشت/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس رسالت زاهدان
  16800 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خاش/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس رسالت زاهدان
  16801 آموزش ابتدايي 2  زن خدمت دشتياريمحل /مخصوص داوطلبان بومي چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، بنت، قصرقند، / پرديس رسالت زاهدان
  16802 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت مهرستان/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس رسالت زاهدان
  16803 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سراوان/مهرستان، جالق، بم پشتآباد، سراوان، سيب و سوران،  مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس رسالت زاهدان

  13775 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت جالق/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13776 آموزش زيست شناسي 2  مرد محل خدمت خاش/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت نوك مخصوص داوطلبان بومي خاش،/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13777 آموزش زيست شناسي 2  مرد محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، بنت، قصرقند، / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13778 آموزش زيست شناسي 2  مرد محل خدمت سراوان/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13779 آموزش زيست شناسي 2  مرد محل خدمت سيب و سوران/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13780 آموزش زيست شناسي 2  مرد محل خدمت مهرستان/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13781 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت قصرقند/قصرقند، مخصوص داوطلبان بومي چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، بنت، / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13782 آموزش زيست شناسي 2  مرد محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، بنت، قصرقند، / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13783 آموزش زيست شناسي 1  مرد آباد محل خدمت نوك/سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشتآباد، سراوان،  مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت سيب و سوران/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13788  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت بم پشت/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13789  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت خاش/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13790  

  16804 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت قصرقند/مخصوص داوطلبان بومي چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، بنت، قصرقند، / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16805 ابتداييآموزش  2  مرد محل خدمت كنارك/مخصوص داوطلبان بومي چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، بنت، قصرقند، / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16806 آموزش ابتدايي 1  مرد آباد محل خدمت نوك/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16808 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، بنت، قصرقند، / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16809 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت جالق/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16810 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت چابهار/نيكشهر، بنت، قصرقند، مخصوص داوطلبان بومي چابهار، كنارك، دشتياري، / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16811 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت خاش/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16812 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت دشتياري/چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، بنت، قصرقند، مخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16813 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت بم پشت/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  16814 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت مهرستان/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ زاهدانپرديس شهيد مطهري 
  16815 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت سراوان/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16816 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت سيب و سوران/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  13784 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت مهرستان/سوران، مهرستان، جالق، بم پشتآباد، سراوان، سيب و  مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  71 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و  ادامه

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

  13785 آموزش زيست شناسي 2  زن محل خدمت سيب و سوران/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت خاش، نوكمخصوص داوطلبان بومي / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  13786 آموزش زيست شناسي 1  زن آباد محل خدمت نوك/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  13787 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، بنت، قصرقند، / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
آموزش شيمي 1  زن سيب و سوران محل خدمت/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس نسيبه تهران 13791  
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت خاش/آباد، سراوان، سيب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت مخصوص داوطلبان بومي خاش، نوك/ پرديس نسيبه تهران 13792  

  16825 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت هيرمندمحل /مخصوص داوطلبان بومي زابل، زهك، بنجار، هامون، نيمروز، هيرمند/ پرديس رسالت زاهدان
  13793 آموزش زيست شناسي 2  مرد محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي زابل، زهك، بنجار، هامون، نيمروز، هيرمند/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13794 آموزش زيست شناسي 1  مرد خدمت زهكمحل /مخصوص داوطلبان بومي زابل، زهك، بنجار، هامون، نيمروز، هيرمند/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13795 آموزش زيست شناسي 1  مرد حذف تكراري -محل خدمت هيرمند /مخصوص داوطلبان بومي زابل، زهك، بنجار، هامون، نيمروز، هيرمند/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت زهك/هيرمند مخصوص داوطلبان بومي زابل، زهك، بنجار، هامون، نيمروز،/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13798  

  16826 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي زابل، زهك، بنجار، هامون، نيمروز، هيرمند/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  13796 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت زهك/هيرمند مخصوص داوطلبان بومي زابل، زهك، بنجار، هامون، نيمروز،/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  13797 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي زابل، زهك، بنجار، هامون، نيمروز، هيرمند/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت زهك/نيمروز، هيرمندمخصوص داوطلبان بومي زابل، زهك، بنجار، هامون، / پرديس نسيبه تهران 13799  

محل خدمت عشاير/آباد مخصوص داوطلبان بومي زاهدان، ميرجاوه، نصرت/ پرديس رسالت زاهدان   16829 آموزش ابتدايي 1  زن
  16830 ابتداييآموزش  1  زن محل خدمت ميرجاوه/آباد مخصوص داوطلبان بومي زاهدان، ميرجاوه، نصرت/ پرديس رسالت زاهدان

  13800 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت ميرجاوه/آباد مخصوص داوطلبان بومي زاهدان، ميرجاوه، نصرت/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  13801 آموزش زيست شناسي 1  مرد آباد محل خدمت نصرت/آباد مخصوص داوطلبان بومي زاهدان، ميرجاوه، نصرت/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  13802 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت عشاير/آباد مخصوص داوطلبان بومي زاهدان، ميرجاوه، نصرت/ شهيد بهشتي مشهد پرديس
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت ميرجاوه/آباد مخصوص داوطلبان بومي زاهدان، ميرجاوه، نصرت/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13805  
آموزش شيمي 1  مرد آباد محل خدمت نصرت/آباد داوطلبان بومي زاهدان، ميرجاوه، نصرتمخصوص / پرديس شهيد بهشتي مشهد 13806  

  16832 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت ميرجاوه/آباد مخصوص داوطلبان بومي زاهدان، ميرجاوه، نصرت/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16833 آموزش ابتدايي 2  مرد آباد محل خدمت نصرت/آباد ميرجاوه، نصرتمخصوص داوطلبان بومي زاهدان، / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  16834 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت عشاير/آباد مخصوص داوطلبان بومي زاهدان، ميرجاوه، نصرت/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  13803 آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت ميرجاوه/آباد نصرتمخصوص داوطلبان بومي زاهدان، ميرجاوه، / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  13804 آموزش زيست شناسي 1  زن آباد محل خدمت نصرت/آباد مخصوص داوطلبان بومي زاهدان، ميرجاوه، نصرت/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
ميرجاوه محل خدمت/آباد مخصوص داوطلبان بومي زاهدان، ميرجاوه، نصرت/ پرديس نسيبه تهران آموزش شيمي 1  زن 13807  
آموزش شيمي 1  زن آباد محل خدمت نصرت/آباد مخصوص داوطلبان بومي زاهدان، ميرجاوه، نصرت/ پرديس نسيبه تهران 13808  

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
محل خدمت يكي از منـاطق آموزشـي دامنـه/كوار، مرودشتمخصوص داوطلبان بومي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  13809 آموزش زيست شناسي 1 مرد  پذيرش به انتخاب استان
محل خدمت يكـي از منـاطق آموزشـي دامنـه/مخصوص داوطلبان بومي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  16835 آموزش ابتدايي 5  زن پذيرش به انتخاب استان

محل خدمت يكي از منـاطق آموزشـي دامنـه/مخصوص داوطلبان بومي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  13810 آموزش شيمي 1 مرد پذيرش به انتخاب استان

محل خدمت يكي از منـاطق آموزشـي دامنـه/ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتمخصوص داوطلبان بومي سپيدان، / پرديس شهيد رجايي شيراز
  16836 آموزش ابتدايي 8 مرد پذيرش به انتخاب استان

  13811 آموزش زيست شناسي 1 مرد استانمحل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب /مخصوص داوطلبان بومي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  16838 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استان/مخصوص داوطلبان بومي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد باهنر شيراز

  16839 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استان/ني ريزمخصوص داوطلبان بومي داراب، استهبان، فسا، / پرديس شهيد رجايي شيراز
محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنـه پـذيرش بـه انتخـاب/آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد مخصوص داوطلبان بومي اقليد، / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  13812 آموزش زيست شناسي 1 مرد استان
محل خدمت يكي از مناطق آموزشـي دامنـه پـذيرش بـه انتخـاب/آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد مخصوص داوطلبان بومي اقليد، / پرديس شهيد باهنر شيراز

  16842 آموزش ابتدايي 2  زن استان
محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنـه پـذيرش بـه انتخـاب/بيد آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم مخصوص داوطلبان بومي اقليد، / پرديس شهيد رجايي شيراز

  16843 آموزش ابتدايي 4 مرد استان
محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنـه/مخصوص داوطلبان بومي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  13813 آموزش زيست شناسي 1 مرد پذيرش به انتخاب استان
محل خدمت يكي از منـاطق آموزشـي دامنـه/مخصوص داوطلبان بومي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  16846 آموزش ابتدايي 2  زن پذيرش به انتخاب استان

محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنـه/داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين مخصوص داوطلبان بومي جهرم،/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  13814 آموزش شيمي 1 مرد پذيرش به انتخاب استان

آموزشي دامنـهمحل خدمت يكي از مناطق /مخصوص داوطلبان بومي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  16847 آموزش ابتدايي 5 مرد پذيرش به انتخاب استان

  16851 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت مناطق عشايري به انتخاب استان) /عشايري فارس(مخصوص داوطلبان بومي بومي استاني / پرديس شهيد رجايي شيراز
  16853 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استان/ممسنيمخصوص داوطلبان بومي رستم، كازرون، / پرديس شهيد باهنر شيراز

آموزش شيمي 1 مرد محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استان/مخصوص داوطلبان بومي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13815  
  16854 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استان/مخصوص داوطلبان بومي رستم، كازرون، ممسني/ شيرازپرديس شهيد رجايي 

  13816 آموزش زيست شناسي 1 مرد انتخاب استانمحل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به /مخصوص داوطلبان بومي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش كودكان استثنايي 2 مرد محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استان/مخصوص داوطلبان بومي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 16861  
  16857 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استان/خنج، گراش، الرستان، المرد، مهرمخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر شيراز

  16858 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استان/مخصوص داوطلبان بومي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش بـه انتخـاب/مخصوص داوطلبان بومي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

آموزش كودكان استثنايي 1  زن استان 16862  
 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين

  16863 آموزش ابتدايي 2  زن  محل خدمت آبيك/مخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، قزوين/ الهدي صدر قزوين  پرديس بنت
محل خدمت البرز/مخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، قزوين/ الهدي صدر قزوين  پرديس بنت   16864 آموزش ابتدايي 3  زن
  16865 آموزش ابتدايي 1  زن 1محل خدمت قزوين ناحيه /قزوينمخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، / الهدي صدر قزوين  پرديس بنت
  16866 آموزش ابتدايي 1  زن 2محل خدمت قزوين ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، قزوين/ الهدي صدر قزوين  پرديس بنت

  13817 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت آبيك/مخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس شهيد چمران تهران
  13818 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت البرز/مخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس شهيد چمران تهران
  13819 آموزش زيست شناسي 1  مرد 1محل خدمت قزوين ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس شهيد چمران تهران

  13820 آموزش زيست شناسي 1  مرد 2محل خدمت قزوين ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، قزوين/ شهيد چمران تهرانپرديس 
آموزش كودكان استثنايي 1  مرد 1محل خدمت قزوين ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس شهيد چمران تهران 16874  
  16867 آموزش ابتدايي 6  مرد محل خدمت البرز/مخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  16868 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت آبيك/مخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  16869 آموزش ابتدايي 4  مرد 1قزوين ناحيه  محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  16870 آموزش ابتدايي 2  مرد 2محل خدمت قزوين ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس شهيد رجايي قزوين

  13821 شناسيآموزش زيست  1  زن 1محل خدمت قزوين ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس نسيبه تهران
  16879 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت آوج/مخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، بويين زهرا/ الهدي صدر قزوين  پرديس بنت
  16880 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت بويين زهرا/مخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، بويين زهرا/ الهدي صدر قزوين  پرديس بنت
  16881 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت تاكستان/مخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، بويين زهرا/ الهدي صدر قزوين  پرديس بنت
  16883 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت شال/مخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، بويين زهرا/ الهدي صدر قزوين  پرديس بنت



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  72 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 قزوينمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه

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

  16884 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ضياءآباد/مخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، بويين زهرا/ الهدي صدر قزوين  پرديس بنت
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت بويين زهرا/بويين زهرامخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، / پرديس شهيد چمران تهران 13822  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت تاكستان/مخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، بويين زهرا/ پرديس شهيد چمران تهران 13823  
آوجمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، بويين زهرا/ پرديس شهيد رجايي قزوين   16886 آموزش ابتدايي 3  مرد
  16887 آموزش ابتدايي 6  مرد محل خدمت بويين زهرا/مخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، بويين زهرا/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  16888 آموزش ابتدايي 5  مرد محل خدمت تاكستان/مخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، بويين زهرا/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  16889 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت خرمدشت/مخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، بويين زهرا/ پرديس شهيد رجايي قزوين
محل خدمت شال/مخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، بويين زهرا/ پرديس شهيد رجايي قزوين   16890 آموزش ابتدايي 2  مرد
  16891 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت ضياءآباد/مخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، بويين زهرا/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  16892 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت اسفرورين/مخصوص داوطلبان بومي آوج، تاكستان، بويين زهرا/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  16908 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت طارم سفلي/البرزمخصوص داوطلبان بومي قزوين، / پرديس شهيد رجايي قزوين
  16909 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت رودبارالموت/مخصوص داوطلبان بومي قزوين، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين
محل خدمت رودبارشهرستان/مخصوص داوطلبان بومي قزوين، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين   16910 آموزش ابتدايي 1  مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان قم
شيمي محض 1  مرد  كهك: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13827  
شيمي محض 1  مرد جعفرآباد: محل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13828  
شيمي محض 1  مرد خلجستان: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13829  

  16911 آموزش ابتدايي 6  مرد قم 1محل خدمت ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قم پرديس آيت
  16912 آموزش ابتدايي 6  مرد قم 2محل خدمت ناحيه /استان قممخصوص داوطلبان بومي / اله طالقاني قم پرديس آيت
  16913 آموزش ابتدايي 6  مرد قم 3محل خدمت ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قم پرديس آيت
  16914 آموزش ابتدايي 6  مرد قم 4محل خدمت ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قم پرديس آيت
  16915 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت كهك/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قم پرديس آيت
  16916 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت جعفرآباد/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قم پرديس آيت
  16917 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت خلجستان/قممخصوص داوطلبان بومي استان / اله طالقاني قم پرديس آيت

  16918 آموزش ابتدايي 5  زن قم 1محل خدمت ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  16919 آموزش ابتدايي 5  زن قم 2محل خدمت ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه

  16920 آموزش ابتدايي 5  زن قم 3محل خدمت ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(حضرت معصومهپرديس 
  16921 آموزش ابتدايي 5  زن قم 4محل خدمت ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  16922 آموزش ابتدايي 2  زن كهك محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  16923 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت جعفرآباد/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  16924 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خلجستان/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت كهك/داوطلبان بومي استان قم مخصوص/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 13824  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت جعفرآباد/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 13825  
شناسي آموزش زيست 1  مرد محل خدمت خلجستان/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 13826  

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
6  زن  محل خدمت سقز، بانه، زيويه/مخصوص داوطلبان بومي بانه، سقز/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت    16935 آموزش ابتدايي

1  مرد محل خدمت سقز، بانه، زيويه/مخصوص داوطلبان بومي بانه، سقز/ پرديس شهيد چمران تهران استثنايي آموزش كودكان 16938  
8  مرد محل خدمت سقز، بانه، زيويه/مخصوص داوطلبان بومي بانه، سقز/ پرديس شهيد مدرس سنندج   16936 آموزش ابتدايي

1  مرد محل خدمت سقز، بانه، زيويه/مخصوص داوطلبان بومي بانه، سقز/ پرديس عالمه اميني تبريز   13830 آموزش زيست شناسي
2  زن محل خدمت بيجار، ديواندره، كراني/مخصوص داوطلبان بومي بيجار، ديواندره/ سنندجالهدي صدر  پرديس بنت    16939 آموزش ابتدايي

1  مرد محل خدمت بيجار، ديواندره، كراني/مخصوص داوطلبان بومي بيجار، ديواندره/ پرديس شهيد چمران تهران آموزش شيمي 13831  
3  مرد محل خدمت بيجار، ديواندره، كراني/بومي بيجار، ديواندرهمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد مدرس سنندج   16940 آموزش ابتدايي

2  زن آباد محل خدمت قروه، دهگالن، سريش/مخصوص داوطلبان بومي قروه، دهگالن/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت    16943 آموزش ابتدايي
5  مرد آباد محل خدمت قروه، دهگالن، سريش/دهگالنمخصوص داوطلبان بومي قروه، / پرديس شهيد مدرس سنندج   16944 آموزش ابتدايي

1  مرد آباد محل خدمت قروه، دهگالن، سريش/مخصوص داوطلبان بومي قروه، دهگالن/ پرديس عالمه اميني تبريز   13832 آموزش زيست شناسي
2  زن خدمت مريوان، سروآبادمحل /مخصوص داوطلبان بومي مريوان، سروآباد/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت    16947 آموزش ابتدايي

1  مرد محل خدمت مريوان، سروآباد/مخصوص داوطلبان بومي مريوان، سروآباد/ پرديس شهيد چمران تهران آموزش شيمي 13834  
6  مرد محل خدمت مريوان، سروآباد/مخصوص داوطلبان بومي مريوان، سروآباد/ پرديس شهيد مدرس سنندج   16948 ابتداييآموزش 

محل خدمت مريوان، سروآباد/مخصوص داوطلبان بومي مريوان، سروآباد/ پرديس عالمه اميني تبريز 2  مرد   13833 آموزش زيست شناسي
7  زن محل خدمت سنندج، كامياران، موچش، كالترزان/مخصوص داوطلبان بومي سنندج، كامياران/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت    16951 آموزش ابتدايي

1  مرد محل خدمت سنندج، كامياران، موچش، كالترزان/مخصوص داوطلبان بومي سنندج، كامياران/ پرديس شهيد چمران تهران آموزش شيمي 13836  
1  مرد محل خدمت سنندج، كامياران، موچش، كالترزان/مخصوص داوطلبان بومي سنندج، كامياران/ پرديس شهيد چمران تهران استثناييآموزش كودكان  16954  
8  مرد محل خدمت سنندج، كامياران، موچش، كالترزان/مخصوص داوطلبان بومي سنندج، كامياران/ پرديس شهيد مدرس سنندج   16952 آموزش ابتدايي

2  مرد محل خدمت سنندج، كامياران، موچش، كالترزان/مخصوص داوطلبان بومي سنندج، كامياران/ پرديس عالمه اميني تبريز   13835 زيست شناسي آموزش
1  زن محل خدمت سنندج، كامياران، موچش، كالترزان/مخصوص داوطلبان بومي سنندج، كامياران/ پرديس نسيبه تهران آموزش شيمي 13837  

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
1  مرد  محل خدمت ارزوئيه/سيرجانمخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه، بافت، بردسير، رابر، / طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه    16956 آموزش ابتدايي
1  مرد محل خدمت بردسير/مخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه، بافت، بردسير، رابر، سيرجان/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه    16957 آموزش ابتدايي
4  مرد محل خدمت سيرجان/بردسير، رابر، سيرجانمخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه، بافت، / طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه    16959 آموزش ابتدايي

1  زن محل خدمت ارزوئيه/مخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه، بافت، بردسير، رابر، سيرجان/ پرديس شهيد باهنر كرمان   16960 آموزش ابتدايي
2  زن محل خدمت سيرجان/رابر، سيرجانمخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه، بافت، بردسير، / پرديس شهيد باهنر كرمان   16963 آموزش ابتدايي
1  مرد محل خدمت سيرجان/مخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه، بافت، بردسير، رابر، سيرجان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد   13838 آموزش زيست شناسي

رابر، سيرجان، جيرفت، رودبار، عنبرآباد، فارياب، قلعه گـنج، منوجـان، مخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه، بافت، بردسير،/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه 
2  مرد محل خدمت مناطق عشايري به انتخاب استان/كهنوج، بم، ريگان، فهرج   16967 آموزش ابتدايي

عنبرآباد، فارياب، قلعه گـنج، منوجـان، كهنـوج، بـم،مخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه، بافت، بردسير، رابر، سيرجان، جيرفت، رودبار، / پرديس شهيد باهنر كرمان
1  زن محل خدمت مناطق عشايري به انتخاب استان/ريگان، فهرج   16968 آموزش ابتدايي

2  مرد محل خدمت فهرج/مخصوص داوطلبان بومي بم، نرماشير، فهرج، ريگان كرمان/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه    16969 آموزش ابتدايي
4  مرد محل خدمت ريگان/مخصوص داوطلبان بومي بم، نرماشير، فهرج، ريگان كرمان/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه    16971 آموزش ابتدايي
1  مرد محل خدمت نرماشير/مخصوص داوطلبان بومي بم، نرماشير، فهرج، ريگان كرمان/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه    16973 آموزش ابتدايي
2  مرد محل خدمت بم/مخصوص داوطلبان بومي بم، نرماشير، فهرج، ريگان كرمان/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه    16974 آموزش ابتدايي

1  زن محل خدمت فهرج/مخصوص داوطلبان بومي بم، نرماشير، فهرج، ريگان كرمان/ پرديس شهيد باهنر كرمان   16976 آموزش ابتدايي
1  زن محل خدمت نرماشير/مخصوص داوطلبان بومي بم، نرماشير، فهرج، ريگان كرمان/ كرمانپرديس شهيد باهنر    16978 آموزش ابتدايي

2  زن محل خدمت ريگان/مخصوص داوطلبان بومي بم، نرماشير، فهرج، ريگان كرمان/ پرديس شهيد باهنر كرمان   16980 آموزش ابتدايي
1  زن محل خدمت بم/بومي بم، نرماشير، فهرج، ريگان كرمانمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد باهنر كرمان   16981 آموزش ابتدايي

1  زن محل خدمت ريگان/مخصوص داوطلبان بومي بم، نرماشير، فهرج، ريگان كرمان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء   13839 آموزش زيست شناسي
1  زن محل خدمت بم/نرماشير، فهرج، ريگان كرمانمخصوص داوطلبان بومي بم، / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء   13840 آموزش زيست شناسي

2  مرد محل خدمت كهنوج/مخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجان/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه    16989 آموزش ابتدايي
2  مرد محل خدمت منوجان/مخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجان/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه    16990 آموزش ابتدايي
2  مرد محل خدمت قلعه گنج/مخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجان/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه    16991 آموزش ابتدايي
1  مرد محل خدمت عنبرآباد/مخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجان/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه    16992 آموزش ابتدايي
2  مرد محل خدمت فارياب/فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجانمخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، / طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه    16993 آموزش ابتدايي
4  مرد محل خدمت رودبار/مخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجان/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه    16994 آموزش ابتدايي



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  73 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 كرمانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه

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

  16995 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت جيرفت/مخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجان/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه 
  16996 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كهنوج/مخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجان/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  16997 آموزش ابتدايي 2  زن خدمت رودبارمحل /مخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجان/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  16998 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت منوجان/مخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجان/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  16999 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت قلعه گنج/فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجانمخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، / پرديس شهيد باهنر كرمان
  17000 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت عنبرآباد/مخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجان/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  17001 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت فارياب/داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجانمخصوص / پرديس شهيد باهنر كرمان
  17002 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت جيرفت/مخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجان/ پرديس شهيد باهنر كرمان
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت رودبار/مخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف منوجان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13841  

آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت رودبار/منوجانمخصوص داوطلبان بومي جيرفت، عنبرآباد، رودبار، فارياب، قلعه گنج، كهنوجف / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء 13842  
  17010 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت نوق/مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان، راور، زرند، كوهبنان، انار، شهربابك/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه 
  17012 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت زرند/راور، زرند، كوهبنان، انار، شهربابكمخصوص داوطلبان بومي رفسنجان، / طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه 
  17013 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت راور/مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان، راور، زرند، كوهبنان، انار، شهربابك/ طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه 
  17014 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت رفسنجان/داوطلبان بومي رفسنجان، راور، زرند، كوهبنان، انار، شهربابكمخصوص / طوسي كرماننصيرالدين پرديس خواجه 

  17019 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت رفسنجان/مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان، راور، زرند، كوهبنان، انار، شهربابك/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  17020 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت زرند/مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان، راور، زرند، كوهبنان، انار، شهربابك /پرديس شهيد باهنر كرمان
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت راور/مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان، راور، زرند، كوهبنان، انار، شهربابك/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13843  

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت رفسنجان/مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان، راور، زرند، كوهبنان، انار، شهربابك/ مشهدپرديس شهيد بهشتي  13844  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت كوهبنان/مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان، راور، زرند، كوهبنان، انار، شهربابك/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13845  

آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت رفسنجان/مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان، راور، زرند، كوهبنان، انار، شهربابك/ اصفهان) س(فاطمة الزهراء پرديس 13846  
مهندسي صنايع مبلمان 2  مرد استان كرمان: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13847  

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
3  مرد  آباد محل خدمت اسالم/آباد غرب مخصوص داوطلبان بومي اسالم/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17037 آموزش ابتدايي
1  مرد محل خدمت حميل/آباد غرب مخصوص داوطلبان بومي اسالم/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17038 آموزش ابتدايي
آباد محل خدمت اسالم/آباد غرب مخصوص داوطلبان بومي اسالم/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه 2  زن   17039 آموزش ابتدايي
1  مرد )اورامانات(محل خدمت پاوه /مخصوص داوطلبان بومي پاوه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17044 آموزش ابتدايي
1  زن )اورامانات(محل خدمت پاوه /بومي پاوهمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه   17045 آموزش ابتدايي
1  مرد محل خدمت جوانرود/مخصوص داوطلبان بومي جوانرود/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17050 آموزش ابتدايي
1  زن محل خدمت جوانرود/مخصوص داوطلبان بومي جوانرود/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه   17051 آموزش ابتدايي

1  مرد محل خدمت گهواره/مخصوص داوطلبان بومي داالهو/ پرديس شهيد چمران تهران آموزش شيمي 13849  
1  مرد محل خدمت كرندغرب/مخصوص داوطلبان بومي داالهو/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17054 آموزش ابتدايي
1  مرد خدمت گهوارهمحل /مخصوص داوطلبان بومي داالهو/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17055 آموزش ابتدايي

1  مرد محل خدمت گهواره/مخصوص داوطلبان بومي داالهو/ پرديس عالمه اميني تبريز   13848 آموزش زيست شناسي
1  مرد محل خدمت روانسر/مخصوص داوطلبان بومي روانسر/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17060 آموزش ابتدايي

محل خدمت سرپل ذهاب/مخصوص داوطلبان بومي سرپل ذهاب/ كرمانشاهپرديس شهيد رجايي  2  مرد   17064 آموزش ابتدايي
محل خدمت سرپل ذهاب/مخصوص داوطلبان بومي سرپل ذهاب/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه 1  زن   17065 آموزش ابتدايي
2  مرد سنقركلياييمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي سنقركليايي/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17067 آموزش ابتدايي
محل خدمت سنقركليايي/مخصوص داوطلبان بومي سنقركليايي/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه 1  زن   17068 آموزش ابتدايي

1  مرد محل خدمت صحنه/مخصوص داوطلبان بومي صحنه/ پرديس شهيد چمران تهران آموزش شيمي 13851  
2  مرد محل خدمت صحنه/مخصوص داوطلبان بومي صحنه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17072 آموزش ابتدايي
1  مرد محل خدمت دينور/مخصوص داوطلبان بومي صحنه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17073 آموزش ابتدايي
1  زن محل خدمت صحنه/مخصوص داوطلبان بومي صحنه/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه   17074 آموزش ابتدايي

1  مرد محل خدمت صحنه/مخصوص داوطلبان بومي صحنه/ پرديس عالمه اميني تبريز   13850 آموزش زيست شناسي
1  مرد محل خدمت قصرشيرين/مخصوص داوطلبان بومي قصرشيرين/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17076 آموزش ابتدايي

1  مرد استان كرمانشاه: محل خدمت/استان كرمانشاهمخصوص داوطلبان بومي / تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي    13853 مهندسي صنايع مبلمان
محل خدمت ناحيه يك كرمانشاه/مخصوص داوطلبان بومي كرمانشاه/ پرديس شهيد چمران تهران 1  مرد آموزش كودكان استثنايي 17089  

4  مرد ناحيه يك كرمانشاهمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17078 آموزش ابتدايي
2ناحيه .محل خدمت كرمانشاه /مخصوص داوطلبان بومي كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه 3  مرد   17079 آموزش ابتدايي
3ناحيه .محل خدمت كرمانشاه /مخصوص داوطلبان بومي كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه 5  مرد   17080 ابتداييآموزش 
1  مرد محل خدمت ماهيدشت/مخصوص داوطلبان بومي كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17081 آموزش ابتدايي
3  زن محل خدمت ناحيه يك كرمانشاه/مخصوص داوطلبان بومي كرمانشاه/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه   17082 آموزش ابتدايي
2  زن 2ناحيه .محل خدمت كرمانشاه /داوطلبان بومي كرمانشاه مخصوص/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه   17083 آموزش ابتدايي
5  زن 3ناحيه .محل خدمت كرمانشاه /مخصوص داوطلبان بومي كرمانشاه/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه   17084 آموزش ابتدايي

1  مرد 3ناحيه .كرمانشاه محل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي كرمانشاه/ پرديس عالمه اميني تبريز   13852 آموزش زيست شناسي
1  مرد محل خدمت كنگاور/مخصوص داوطلبان بومي كنگاور/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17091 آموزش ابتدايي
1  زن محل خدمت كنگاور/مخصوص داوطلبان بومي كنگاور/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه   17092 آموزش ابتدايي

1  مرد محل خدمت گواور/مخصوص داوطلبان بومي گيالنغرب/ رجايي كرمانشاهپرديس شهيد    17094 آموزش ابتدايي
1  مرد محل خدمت گيالنغرب/مخصوص داوطلبان بومي گيالنغرب/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17095 آموزش ابتدايي
1  زن گيالنغربمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي گيالنغرب/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه   17097 آموزش ابتدايي
1  مرد محل خدمت بيستون/مخصوص داوطلبان بومي هرسين/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17098 آموزش ابتدايي
2  مرد محل خدمت هرسين/مخصوص داوطلبان بومي هرسين/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه   17099 آموزش ابتدايي
1  زن محل خدمت هرسين/مخصوص داوطلبان بومي هرسين/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه   17101 آموزش ابتدايي

1  مرد محل خدمت هرسين/مخصوص داوطلبان بومي هرسين/ پرديس عالمه اميني تبريز   13854 آموزش زيست شناسي
 بويراحمد مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و

  17104 آموزش ابتدايي 1  مرد  محل خدمت مناطق عشايري به انتخاب استان/گچساران، بويراحمد، دنامخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  17105 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت بهمئي/مخصوص داوطلبان بومي بهمئي/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج

  17106 ابتداييآموزش  2  زن محل خدمت بهمئي/مخصوص داوطلبان بومي بهمئي/ پرديس كوثر ياسوج
  17107 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت دنا/مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  17108 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت مناطق عشايري به انتخاب استان/مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج

  17109 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت لوداب/مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد، دنا/ ايزدپناه ياسوجپرديس شهيد 
  17110 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت مارگون/مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  17111 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت ياسوج/دنامخصوص داوطلبان بومي بويراحمد، / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  13855 آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت ياسوج/مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت ياسوج/مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13856  

  17112 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت دنا/مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد، دنا/ كوثر ياسوجپرديس 
  17113 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت لوداب/مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد، دنا/ پرديس كوثر ياسوج
  17114 ابتدايي آموزش 1  زن محل خدمت مارگون/مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد، دنا/ پرديس كوثر ياسوج
  17115 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت ياسوج/مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد، دنا/ پرديس كوثر ياسوج

محل خدمت چاروسا/مخصوص داوطلبان بومي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج   17121 آموزش ابتدايي 2  مرد
محل خدمت چرام/داوطلبان بومي كهگيلويه، لنده، چراممخصوص / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج   17122 آموزش ابتدايي 1  مرد
  17123 آموزش ابتدايي 1  مرد )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /مخصوص داوطلبان بومي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  17124 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت ديشموك/لنده، چراممخصوص داوطلبان بومي كهگيلويه، / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  17125 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت لنده/مخصوص داوطلبان بومي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  74 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 بويراحمد مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و  ادامه

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

آموزش زيست شناسي 1  مرد )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /مخصوص داوطلبان بومي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 13857  
  17127 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت چرام/مخصوص داوطلبان بومي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس كوثر ياسوج
  17128 آموزش ابتدايي 3  زن )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /مخصوص داوطلبان بومي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس كوثر ياسوج
  17129 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ديشموك/مخصوص داوطلبان بومي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس كوثر ياسوج
  17130 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت لنده/كهگيلويه، لنده، چرام مخصوص داوطلبان بومي/ پرديس كوثر ياسوج

  17133 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت باشت/مخصوص داوطلبان بومي گچساران، باشت/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  17134 ابتداييآموزش  2  مرد محل خدمت گچساران/مخصوص داوطلبان بومي گچساران، باشت/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت گچساران/مخصوص داوطلبان بومي گچساران، باشت/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 13858  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت گچساران/مخصوص داوطلبان بومي گچساران، باشت/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13859  

  17135 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت باشت/بومي گچساران، باشتمخصوص داوطلبان / پرديس كوثر ياسوج
  17136 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت گچساران/مخصوص داوطلبان بومي گچساران، باشت/ پرديس كوثر ياسوج

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
  17138 آموزش ابتدايي 2  مرد  محل خدمت آزادشهر/آباد، مينودشت عليمخصوص داوطلبان بومي آزادشهر، راميان، / اي گرگان اله خامنه پرديس آيت
  17139 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت راميان/آباد، مينودشت مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر، راميان، علي/ اي گرگان اله خامنه پرديس آيت
  17140 آموزش ابتدايي 4  مرد آباد محل خدمت علي/آباد، مينودشت علي مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر، راميان،/ اي گرگان اله خامنه پرديس آيت
  17141 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت مينودشت/آباد، مينودشت مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر، راميان، علي/ اي گرگان اله خامنه پرديس آيت

  17142 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت آزادشهر/آباد، مينودشت راميان، عليمخصوص داوطلبان بومي آزادشهر، / گرگان) ره(پرديس امام خميني
  17143 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت راميان/آباد، مينودشت مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر، راميان، علي/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  17144 آموزش ابتدايي 2  زن آباد محل خدمت علي/آباد، مينودشت راميان، عليمخصوص داوطلبان بومي آزادشهر، / گرگان) ره(پرديس امام خميني
  17145 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت مينودشت/آباد، مينودشت مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر، راميان، علي/ گرگان) ره(پرديس امام خميني

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت راميان/آباد، مينودشت عليمخصوص داوطلبان بومي آزادشهر، راميان، / پرديس شهيد بهشتي مشهد 13860  
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت آزادشهر/آباد، مينودشت مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر، راميان، علي/ پرديس نسيبه تهران 13861  

مهندسي صنايع مبلمان 4  مرد استان گلستان: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13865  
  17155 آموزش ابتدايي 7  مرد محل خدمت گرگان/مخصوص داوطلبان بومي آق قال، گرگان، بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/ اي گرگان اله خامنه پرديس آيت
  17156 آموزش ابتدايي 5  مرد محل خدمت آق قال/بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشانمخصوص داوطلبان بومي آق قال، گرگان، / اي گرگان اله خامنه پرديس آيت
  17157 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت بندرتركمن/مخصوص داوطلبان بومي آق قال، گرگان، بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/ اي گرگان اله خامنه پرديس آيت
  17158 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت بندرگز/مخصوص داوطلبان بومي آق قال، گرگان، بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/ اي گرگان اله خامنه پرديس آيت
  17159 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت كردكوي/مخصوص داوطلبان بومي آق قال، گرگان، بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/ اي گرگان اله خامنه پرديس آيت
  17160 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت گميشان/مخصوص داوطلبان بومي آق قال، گرگان، بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/ اي گرگان اله خامنه پرديس آيت

  17161 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت گرگان/مخصوص داوطلبان بومي آق قال، گرگان، بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  17162 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت آق قال/مخصوص داوطلبان بومي آق قال، گرگان، بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  17163 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بندرتركمن/گميشان مخصوص داوطلبان بومي آق قال، گرگان، بندرتركمن، كردكوي، بندر گز،/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  17164 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بندرگز/مخصوص داوطلبان بومي آق قال، گرگان، بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  17165 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كردكوي/بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشانمخصوص داوطلبان بومي آق قال، گرگان، / گرگان) ره(پرديس امام خميني
  17166 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت گميشان/مخصوص داوطلبان بومي آق قال، گرگان، بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/ گرگان) ره(پرديس امام خميني

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت گرگان/بومي آق قال، گرگان، بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشانمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد بهشتي مشهد 13863  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت گميشان/مخصوص داوطلبان بومي آق قال، گرگان، بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 13864  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت گرگان/داوطلبان بومي آق قال، گرگان، بندرتركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان مخصوص/ پرديس شهيد چمران تهران 13862  

  17180 آموزش ابتدايي 8  مرد محل خدمت گنبد/مخصوص داوطلبان بومي گنبد، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ اي گرگان اله خامنه پرديس آيت
  17181 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت گاليكش/مخصوص داوطلبان بومي گنبد، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ گرگاناي  اله خامنه پرديس آيت
  17182 آموزش ابتدايي 5  مرد محل خدمت كالله/مخصوص داوطلبان بومي گنبد، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ اي گرگان اله خامنه پرديس آيت
  17183 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت مراوه تپه/مخصوص داوطلبان بومي گنبد، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ اي گرگان اله خامنه پرديس آيت

  17184 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت گنبد/مخصوص داوطلبان بومي گنبد، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  17185 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت گاليكش/داوطلبان بومي گنبد، گاليكش، كالله، مراوه تپهمخصوص / گرگان) ره(پرديس امام خميني
  17186 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت كالله/مخصوص داوطلبان بومي گنبد، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ گرگان) ره(پرديس امام خميني

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت گنبد/گاليكش، كالله، مراوه تپهمخصوص داوطلبان بومي گنبد، / پرديس شهيد بهشتي مشهد 13867  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت گنبد/مخصوص داوطلبان بومي گنبد، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ پرديس شهيد چمران تهران 13866  

خدمت گنبدمحل /مخصوص داوطلبان بومي گنبد، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ پرديس نسيبه تهران آموزش شيمي 1  زن 13868  
 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن

  17200 آموزش ابتدايي 1  مرد  محل خدمت آستارا/مخصوص داوطلبان بومي آستارا، حويق/ رشت) ع(پرديس امام علي
  17201 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت حويق/مخصوص داوطلبان بومي آستارا، حويق/ رشت) ع(پرديس امام علي

  17202 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت حويق/مخصوص داوطلبان بومي آستارا، حويق/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 
  17203 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت آستارا/مخصوص داوطلبان بومي آستارا، حويق/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت آستارا/آستارا، حويقمخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد چمران تهران 13869  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت حويق/مخصوص داوطلبان بومي آستارا، حويق/ پرديس شهيد چمران تهران 13870  

آموزش شيمي 1  زن محل خدمت حويق/مخصوص داوطلبان بومي آستارا، حويق/ پرديس نسيبه تهران 13871  
  17207 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت بندركياشهر/مخصوص داوطلبان بومي آستانه اشرفيه، كياشهر/ رشت) ع(عليپرديس امام 

  17208 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت آستانه اشرفيه/مخصوص داوطلبان بومي آستانه اشرفيه، كياشهر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  17209 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت آستانه اشرفيه/بومي آستانه اشرفيه، كياشهر مخصوص داوطلبان/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 

  17212 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت املش/مخصوص داوطلبان بومي اتاقور، كومله، لنگرود، املش/ رشت) ع(پرديس امام علي
  17215 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت لنگرود/املشمخصوص داوطلبان بومي اتاقور، كومله، لنگرود، / رشت) ع(پرديس امام علي

  17216 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت املش/مخصوص داوطلبان بومي اتاقور، كومله، لنگرود، املش/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 
  17219 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت لنگرود/مخصوص داوطلبان بومي اتاقور، كومله، لنگرود، املش/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت املش/مخصوص داوطلبان بومي اتاقور، كومله، لنگرود، املش/ پرديس شهيد چمران تهران 13872  
محل خدمت رضوانشهر/مخصوص داوطلبان بومي بندر انزلي، رضوانشهر/ رشت) ع(پرديس امام علي   17221 آموزش ابتدايي 2  مرد

  17223 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بندرانزلي/مخصوص داوطلبان بومي بندر انزلي، رضوانشهر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 
  17224 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رضوانشهر/مخصوص داوطلبان بومي بندر انزلي، رضوانشهر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 

  17232 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت سنگر/رشت، خمام، كوچصفهان، سنگر، خشكبيجار، لشت نشامخصوص داوطلبان بومي / رشت) ع(پرديس امام علي
  17234 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت ناحيه يك رشت/مخصوص داوطلبان بومي رشت، خمام، كوچصفهان، سنگر، خشكبيجار، لشت نشا/ رشت) ع(پرديس امام علي
  17235 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت ناحيه دو رشت/داوطلبان بومي رشت، خمام، كوچصفهان، سنگر، خشكبيجار، لشت نشامخصوص / رشت) ع(پرديس امام علي

  17239 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت ناحيه يك رشت/مخصوص داوطلبان بومي رشت، خمام، كوچصفهان، سنگر، خشكبيجار، لشت نشا/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 
  17240 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت ناحيه دو رشت/مخصوص داوطلبان بومي رشت، خمام، كوچصفهان، سنگر، خشكبيجار، لشت نشا/ الهدي صدر رشت  پرديس بنت
  17241 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سنگر/مخصوص داوطلبان بومي رشت، خمام، كوچصفهان، سنگر، خشكبيجار، لشت نشا/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت رشت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي رشت، خمام، كوچصفهان، سنگر، خشكبيجار، لشت نشا/ پرديس شهيد چمران تهران 13873  
آموزش زيست شناسي 1  مرد رشتمحل خدمت ناحيه يك /مخصوص داوطلبان بومي رشت، خمام، كوچصفهان، سنگر، خشكبيجار، لشت نشا/ پرديس شهيد چمران تهران 13874  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت رشت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي رشت، خمام، كوچصفهان، سنگر، خشكبيجار، لشت نشا/ پرديس شهيد چمران تهران 13875  

محل خدمت عمارلو/آباد، رودبار مخصوص داوطلبان بومي عمارلو، رحمت/ رشت) ع(پرديس امام علي   17250 آموزش ابتدايي 1  مرد
  17251 آموزش ابتدايي 1  مرد آبادبلوكات محل خدمت رحمت/آباد، رودبار مخصوص داوطلبان بومي عمارلو، رحمت/ رشت) ع(پرديس امام علي

آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت عمارلو/آباد، رودبار مخصوص داوطلبان بومي عمارلو، رحمت/ پرديس نسيبه تهران 13876  
  17260 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت چابكسر/آباد، رودسر مخصوص داوطلبان بومي چابكسر، كالچاي، رحيم/ رشت) ع(پرديس امام علي
  17262 آموزش ابتدايي 1  مرد آباد محل خدمت رحيم/آباد، رودسر مخصوص داوطلبان بومي چابكسر، كالچاي، رحيم/ رشت) ع(پرديس امام علي

  17263 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رودسر/آباد، رودسر مخصوص داوطلبان بومي چابكسر، كالچاي، رحيم/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 
  17266 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كالچاي/آباد، رودسر مخصوص داوطلبان بومي چابكسر، كالچاي، رحيم/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  75 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 گيالنمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه

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

آموزش زيست شناسي 1  مرد آباد محل خدمت رحيم/آباد، رودسر مخصوص داوطلبان بومي چابكسر، كالچاي، رحيم/ پرديس شهيد چمران تهران 13877  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت چابكسر/آباد، رودسر مخصوص داوطلبان بومي چابكسر، كالچاي، رحيم/ تهرانپرديس شهيد چمران  13878  

  17270 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت صومعه سرا/مخصوص داوطلبان بومي ماسال، صومعه سرا، تولمات/ رشت) ع(پرديس امام علي
  17271 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت ماسال وشاندرمن/داوطلبان بومي ماسال، صومعه سرا، تولماتمخصوص / رشت) ع(پرديس امام علي

  17272 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت صومعه سرا/مخصوص داوطلبان بومي ماسال، صومعه سرا، تولمات/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 
  17273 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت ماسال وشاندرمن/ماسال، صومعه سرا، تولماتمخصوص داوطلبان بومي / الهدي صدر رشت پرديس بنت 
  17274 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت تولمات/مخصوص داوطلبان بومي ماسال، صومعه سرا، تولمات/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 

  17277 آموزش ابتدايي 5  مرد محل خدمت تالش/مخصوص داوطلبان بومي تالش/ رشت) ع(پرديس امام علي
  17278 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت تالش/مخصوص داوطلبان بومي تالش/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت تالش/مخصوص داوطلبان بومي تالش/ پرديس شهيد چمران تهران 13879  
  16041 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت شفت/فومنمخصوص داوطلبان بومي شفت، / رشت) ع(پرديس امام علي
  16042 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت فومن/مخصوص داوطلبان بومي شفت، فومن/ رشت) ع(پرديس امام علي

  16043 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت فومن/مخصوص داوطلبان بومي شفت، فومن/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 
  16044 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت شفت/مخصوص داوطلبان بومي شفت، فومن/ رشتالهدي صدر  پرديس بنت 

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت شفت/مخصوص داوطلبان بومي شفت، فومن/ پرديس شهيد چمران تهران 13880  
  16055 آموزش ابتدايي 1  مرد الهيجانمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي ديلمان، الهيجان، سياهكل، رودبنه/ رشت) ع(پرديس امام علي

  16080 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سياهكل/مخصوص داوطلبان بومي ديلمان، الهيجان، سياهكل، رودبنه/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 
  16096 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت الهيجان/مخصوص داوطلبان بومي ديلمان، الهيجان، سياهكل، رودبنه/ الهدي صدر رشت پرديس بنت 

آموزش شيمي 1  زن محل خدمت ديلمان/مخصوص داوطلبان بومي ديلمان، الهيجان، سياهكل، رودبنه/ پرديس نسيبه تهران 13881  
 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان

بروجرد، اشترينان، اليگـودرز، ازنـا، ززومـاهرو، سـيالخور،محل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  16115 آموزش ابتدايي 6  زن  دورود

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت بروجرد، اشترينان، اليگودرز، ازنا، ززوماهرو، سيالخور، دورود/مخصوص داوطلبان بومي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 13882  
محل خدمت بروجرد، اشـترينان، اليگـودرز، ازنـا، ززومـاهرو، سـيالخور،/مخصوص داوطلبان بومي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  16116 آموزش ابتدايي 8  مرد دورود
محل خدمت بروجرد، اشترينان، اليگودرز، ازنـا، ززومـاهرو، سـيالخور،/درودمخصوص داوطلبان بومي ازنا، بروجرد، اليگودرز، / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء

آموزش زيست شناسي 1  زن دورود 13883  
محـل خـدمت كوهدشـت، طرحـان، كوهنـاني، پلـدختر، معمـوالن،/مخصوص داوطلبان بومي پلـدختر، كوهدشـت، رومشـگان   / آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت

  16119 آموزش ابتدايي 2  زن رومشگان
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت كوهدشت، طرحان، كوهناني، پلدختر، معموالن، رومشگان/مخصوص داوطلبان بومي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 13884  
طرحان، كوهناني، پلدختر، معموالن، رومشگانمحل خدمت كوهدشت، /مخصوص داوطلبان بومي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم   16120 آموزش ابتدايي 3  مرد

محـل خـدمت كوهدشـت، طرحـان، كوهنـاني، پلـدختر، معمـوالن،/مخصوص داوطلبان بومي پلدختر، كوهدشت، رومشـگان / اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء
آموزش زيست شناسي 1  زن رومشگان 13885  

  16128 آموزش ابتدايي 6  زن آباد، عشايري، بيرانشهر، زاغه، پاپي، ويسيان، چگني محل خدمت خرم/آباد، دوره، چگني مخصوص داوطلبان بومي خرم/ آباد خرماله كمالوند  پرديس آيت
آموزش زيست شناسي 5  مرد ويسيان، چگنيآباد، عشايري، بيرانشهر، زاغه، پاپي،  محل خدمت خرم/آباد، دوره، چگني مخصوص داوطلبان بومي خرم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 13886  
آموزش شيمي 1  مرد آباد، عشايري، بيرانشهر، زاغه، پاپي، ويسيان، چگني محل خدمت خرم/آباد، دوره، چگني مخصوص داوطلبان بومي خرم/ پرديس شهيد چمران تهران 13888  
  16129 آموزش ابتدايي 8  مرد آباد، عشايري، بيرانشهر، زاغه، پاپي، ويسيان، چگني محل خدمت خرم/دوره، چگنيآباد،  مخصوص داوطلبان بومي خرم/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

آموزش زيست شناسي 1  زن آباد، عشايري، بيرانشهر، زاغه، پاپي، ويسيان، چگني محل خدمت خرم/آباد، دوره، چگني مخصوص داوطلبان بومي خرم/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء 13887  
آموزش شيمي 1  زن آباد، عشايري، بيرانشهر، زاغه، پاپي، ويسيان، چگني محل خدمت خرم/آباد، دوره، چگني مخصوص داوطلبان بومي خرم/ پرديس نسيبه تهران 13889  

  16134 آموزش ابتدايي 3  زن آباد، كاكاوند، الشتر محل خدمت نور/مخصوص داوطلبان بومي نورآباد، سلسله/ آباد اله كمالوند خرم پرديس آيت
  16139 آموزش ابتدايي 4  مرد آباد، كاكاوند، الشتر محل خدمت نور/مخصوص داوطلبان بومي نورآباد، سلسله/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
  16140 آموزش ابتدايي 2  مرد  محل خدمت آمل/محمودآباد، چمستان، بابلسر، فريدون كنار، نورمخصوص داوطلبان بومي آمل، بلده، الريجان، / پرديس دكتر شريعتي ساري
  16150 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت چمستان/مخصوص داوطلبان بومي آمل، بلده، الريجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  16151 آموزش ابتدايي 1  مرد آباد محل خدمت محمود/مخصوص داوطلبان بومي آمل، بلده، الريجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساريپرديس دكتر شريعتي 
  16152 آموزش ابتدايي 1  مرد بابلسرمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي آمل، بلده، الريجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  16166 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت آمل/مخصوص داوطلبان بومي آمل، بلده، الريجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16168 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت چمستان/محمودآباد، چمستان، بابلسر، فريدون كنار، نورمخصوص داوطلبان بومي آمل، بلده، الريجان، / ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16180 آموزش ابتدايي 2  زن آباد محل خدمت محمود/مخصوص داوطلبان بومي آمل، بلده، الريجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16181 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بابلسر/مخصوص داوطلبان بومي آمل، بلده، الريجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(الزهراء پرديس فاطمة
  16182 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت فريدون كنار/نورمخصوص داوطلبان بومي آمل، بلده، الريجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فريدون كنار، / ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16183 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت نور/مخصوص داوطلبان بومي آمل، بلده، الريجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء

محـل خـدمت قـائم/بندپي شرقي، بندپي غربي، بهنمير، قائم شهر، كياكال، جويبار، سوادكوه، شيرگاهمخصوص داوطلبان بومي بابل، / پرديس دكتر شريعتي ساري
  16190 آموزش ابتدايي 2  مرد شهر

جويبارمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، بهنمير، قائم شهر، كياكال، جويبار، سوادكوه، شيرگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري   16196 آموزش ابتدايي 1  مرد
  16270 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت بابل/مخصوص داوطلبان بومي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، بهنمير، قائم شهر، كياكال، جويبار، سوادكوه، شيرگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
محل خدمت بنـدپي/شرقي، بندپي غربي، بهنمير، قائم شهر، كياكال، جويبار، سوادكوه، شيرگاهمخصوص داوطلبان بومي بابل، بندپي / پرديس دكتر شريعتي ساري

  16271 آموزش ابتدايي 1  مرد شرقي
محـل خـدمت/مخصوص داوطلبان بومي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، بهنمير، قائم شهر، كياكال، جويبار، سوادكوه، شـيرگاه / ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16275 آموزش ابتدايي 3  زن قائم شهر
محـل خـدمت/مخصوص داوطلبان بومي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، بهنمير، قائم شهر، كياكال، جويبار، سوادكوه، شـيرگاه / ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16284 آموزش ابتدايي 2  زن جويبار
محـل خـدمت/بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، بهنمير، قائم شهر، كياكال، جويبار، سوادكوه، شـيرگاه مخصوص داوطلبان بومي / ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16311 آموزش ابتدايي 4  زن بابل
خـدمتمحـل  /مخصوص داوطلبان بومي بابل، بندپي شرقي، بندپي غربي، بهنمير، قائم شهر، كياكال، جويبار، سوادكوه، شـيرگاه / ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16322 آموزش ابتدايي 1  زن بندپي شرقي
  16324 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت نوشهر/آباد مخصوص داوطلبان بومي نوشهر، كجور، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  16326 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت چالوس/آباد تنكابن، رامسر، عباسمخصوص داوطلبان بومي نوشهر، كجور، چالوس، كالردشت، / پرديس دكتر شريعتي ساري
  16339 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت تنكابن/آباد مخصوص داوطلبان بومي نوشهر، كجور، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  16340 آموزش ابتدايي 1  مرد آباد محل خدمت عباس/آباد نوشهر، كجور، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباسمخصوص داوطلبان بومي / پرديس دكتر شريعتي ساري

  16342 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت نوشهر/آباد مخصوص داوطلبان بومي نوشهر، كجور، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16362 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت چالوس/آباد مخصوص داوطلبان بومي نوشهر، كجور، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ ساري) س(الزهراءپرديس فاطمة 

  16364 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت تنكابن/آباد مخصوص داوطلبان بومي نوشهر، كجور، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16365 آموزش ابتدايي 1  زن آباد محل خدمت عباس/آباد مخصوص داوطلبان بومي نوشهر، كجور، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16366 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رامسر/آباد رامسر، عباسمخصوص داوطلبان بومي نوشهر، كجور، چالوس، كالردشت، تنكابن، / ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء

مهندسي صنايع مبلمان 4  مرد استان مازندران: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13890  
  16385 آموزش ابتدايي 2  مرد 1محل خدمت ساري ناحيه /چهاردانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاهمخصوص داوطلبان بومي ساري، دودانگه، / پرديس دكتر شريعتي ساري
  16401 آموزش ابتدايي 2  مرد 2محل خدمت ساري ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي ساري، دودانگه، چهاردانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  16403 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت نكاء/مخصوص داوطلبان بومي ساري، دودانگه، چهاردانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساريپرديس دكتر شريعتي 
  16404 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت بهشهر/مخصوص داوطلبان بومي ساري، دودانگه، چهاردانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  16411 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت گلوگاه/مخصوص داوطلبان بومي ساري، دودانگه، چهاردانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  16412 آموزش ابتدايي 2  زن 1خدمت ساري ناحيه  محل/مخصوص داوطلبان بومي ساري، دودانگه، چهاردانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16419 آموزش ابتدايي 2  زن 2محل خدمت ساري ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي ساري، دودانگه، چهاردانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  76 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مازندرانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه

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

  16435 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت مياندرود/مخصوص داوطلبان بومي ساري، دودانگه، چهاردانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16440 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت نكاء/بومي ساري، دودانگه، چهاردانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاهمخصوص داوطلبان / ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16441 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بهشهر/مخصوص داوطلبان بومي ساري، دودانگه، چهاردانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساري) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16444 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت گلوگاه/مخصوص داوطلبان بومي ساري، دودانگه، چهاردانگه، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساري) س(الزهراء پرديس فاطمة
 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي

  16445 ابتداييآموزش  1  زن  محل خدمت خنداب/مخصوص داوطلبان بومي اراك، خنداب/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  16448 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت آشتيان/مخصوص داوطلبان بومي اراك، اشتيان، تفرش، فراهان/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  16452 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت تفرش/مخصوص داوطلبان بومي اراك، اشتيان، تفرش، فراهان/ اراك) س(پرديس زينب كبري

  16453 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استاني/ اراك) س(كبريپرديس زينب 
  16458 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت فراهان/مخصوص داوطلبان بومي اراك، اشتيان، تفرش، فراهان/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  16459 آموزش ابتدايي 2  زن خدمت كميجان محل/مخصوص داوطلبان بومي كميجان، اراك/ اراك) س(پرديس زينب كبري

  16468 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت آشتيان/مخصوص داوطلبان بومي اراك، اشتيان، تفرش، فراهان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  16469 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت تفرش/مخصوص داوطلبان بومي اراك، اشتيان، تفرش، فراهان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  16470 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت خنداب/مخصوص داوطلبان بومي اراك، خنداب/ پرديس شهيد باهنر اراك
12  مرد محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استاني/ پرديس شهيد باهنر اراك   16471 آموزش ابتدايي
  16472 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت فراهان/تفرش، فراهانمخصوص داوطلبان بومي اراك، اشتيان، / پرديس شهيد باهنر اراك
  16479 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت كميجان/مخصوص داوطلبان بومي كميجان، اراك/ پرديس شهيد باهنر اراك

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت خنداب/مخصوص داوطلبان بومي اراك، خنداب/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 13891  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت كميجان/مخصوص داوطلبان بومي كميجان، اراك/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 13892  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت آشتيان/مخصوص داوطلبان بومي اراك، آشتيان/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13893  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت فراهان/فراهانمخصوص داوطلبان بومي اراك، / پرديس شهيد باهنر اصفهان 13894  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت فراهان/مخصوص داوطلبان بومي اراك، فراهان/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13896  

آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت فراهان/مخصوص داوطلبان بومي اراك، فراهان/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء 13895  
  16495 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت محالت/مخصوص داوطلبان بومي خمين، دليجان، محالت/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  16496 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت خمين/مخصوص داوطلبان بومي خمين، دليجان، محالت/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  16497 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت دليجان/داوطلبان بومي خمين، دليجان، محالتمخصوص / اراك) س(پرديس زينب كبري

  16506 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت محالت/مخصوص داوطلبان بومي خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر اراك
  16507 آموزش ابتدايي 3  مرد دليجانمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر اراك
  16508 آموزش ابتدايي 5  مرد محل خدمت خمين/مخصوص داوطلبان بومي خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر اراك

محل خدمت محالت/مخصوص داوطلبان بومي خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر اصفهان آموزش زيست شناسي 1  مرد 13897  
محل خدمت خمين/مخصوص داوطلبان بومي خمين، دليجان، محالت/ شهيد باهنر اصفهانپرديس  آموزش زيست شناسي 1  مرد 13898  

آموزش شيمي 1  زن محل خدمت خمين/مخصوص داوطلبان بومي خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13899  
محل خدمت خمين/دليجان، محالتمخصوص داوطلبان بومي خمين، / پرديس شهيد رجايي شيراز آموزش شيمي 1  مرد 13900  

محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي ساوه، زرنديه، نوبران/ اراك) س(پرديس زينب كبري   16533 آموزش ابتدايي 2  زن
  16538 ابتداييآموزش  1  مرد محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي ساوه، زرنديه، نوبران/ پرديس شهيد باهنر اراك
  16539 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي ساوه، زرنديه، نوبران/ پرديس شهيد باهنر اراك

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي ساوه، زرنديه، نوبران/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 13901  
آموزش زيست شناسي 2  مرد محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي ساوه، زرنديه، نوبران/ اصفهانپرديس شهيد باهنر  13902  

آموزش شيمي 1  زن محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي ساوه، زرنديه، نوبران/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13905  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت زرنديه/نوبرانمخصوص داوطلبان بومي ساوه، زرنديه، / پرديس شهيد رجايي شيراز 13906  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي ساوه، زرنديه، نوبران/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13907  

شناسيآموزش زيست  1  زن محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي ساوه، زرنديه، نوبران/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء 13903  
آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي ساوه، زرنديه، نوبران/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء 13904  
محل خدمت شازند/مخصوص داوطلبان بومي اراك، شازند، سربند/ اراك) س(پرديس زينب كبري   16550 آموزش ابتدايي 3  زن
  16559 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت سربند/مخصوص داوطلبان بومي اراك، شازند، سربند/ اراكپرديس شهيد باهنر 

  16560 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت شازند/مخصوص داوطلبان بومي اراك، شازند، سربند/ پرديس شهيد باهنر اراك
آموزش زيست شناسي 2  مرد محل خدمت شازند/سربندمخصوص داوطلبان بومي اراك، شازند، / پرديس شهيد باهنر اصفهان 13908  
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت شازند/مخصوص داوطلبان بومي اراك، شازند، سربند/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13910  

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت شازند/مخصوص داوطلبان بومي اراك، شازند، سربند/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13911  
آموزش زيست شناسي 2  زن محل خدمت شازند/مخصوص داوطلبان بومي اراك، شازند، سربند/ اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء 13909  

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
  16569 آموزش ابتدايي 1  مرد  محل خدمت بستك/مخصوص داوطلبان بومي بستك/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس

  16582 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بستك/مخصوص داوطلبان بومي بستك/ بندرعباس) س(الزهراءپرديس فاطمة 
  16583 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت جناح/مخصوص داوطلبان بومي بستك/ بندرعباس) س(پرديس فاطمة الزهراء

مهندسي صنايع مبلمان 1  مرد استان هرمزگان: محل خدمت/هرمزگانمخصوص داوطلبان بومي استان / تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  13918  
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت ابوموسي/مخصوص داوطلبان بومي بندرعباس، ابوموسي/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13914  
  16599 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سردرود/مخصوص داوطلبان بومي سردرود، رزن، قروه در جزين/ پرديس شهيد باهنر همدان
  16605 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رزن/مخصوص داوطلبان بومي سردرود، رزن، قروه در جزين/ پرديس شهيد باهنر همدان
  16606 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت قروه درجزين/مخصوص داوطلبان بومي سردرود، رزن، قروه در جزين/ پرديس شهيد باهنر همدان

آموزش شيمي 1  مرد بندرعباس 1محل خدمت ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي بندرعباس، ابوموسي/ شهيد رجايي شيرازپرديس  13915  
آموزش شيمي 1  مرد بندرعباس 2محل خدمت ناحيه /مخصوص داوطلبان بومي بندرعباس، ابوموسي/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13916  
محل خدمت فين و سياهو/بومي بندرعباس، ابوموسي مخصوص داوطلبان/ پرديس شهيد رجايي شيراز آموزش شيمي 1  مرد 13917  

  16622 آموزش ابتدايي 3  مرد محل خدمت سردرود/مخصوص داوطلبان بومي سردرود، رزن، قروه در جزين/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  16629 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت رزن/جزينمخصوص داوطلبان بومي سردرود، رزن، قروه در / پرديس شهيد مقصودي همدان
  16630 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت قروه درجزين/مخصوص داوطلبان بومي سردرود، رزن، قروه در جزين/ پرديس شهيد مقصودي همدان

محل خدمت رزن/مخصوص داوطلبان بومي سردرود، رزن، قروه در جزين/ پرديس عالمه اميني تبريز آموزش زيست شناسي 1  مرد 13912  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت قروه درجزين/مخصوص داوطلبان بومي سردرود، رزن، قروه در جزين/ پرديس عالمه اميني تبريز 13913  

  16631 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت فين و سياهو/مخصوص داوطلبان بومي بندرعباس، ابوموسي/ بندرعباس) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16662 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت بندر لنگه/مخصوص داوطلبان بومي بندرلنگه/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت بندر لنگه/مخصوص داوطلبان بومي بندرلنگه/ پرديس شهيد چمران تهران 13919  
  16692 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بندر لنگه/داوطلبان بومي بندرلنگهمخصوص / بندرعباس) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16715 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كيش/مخصوص داوطلبان بومي بندرلنگه/ بندرعباس) س(پرديس فاطمة الزهراء

  16732 ابتداييآموزش  4  مرد محل خدمت جاسك/مخصوص داوطلبان بومي جاسك، سيريك/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  16735 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت بيابان سيريك/مخصوص داوطلبان بومي جاسك، سيريك/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت جاسك/مخصوص داوطلبان بومي جاسك، سيريك/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13921  
محل خدمت بيابان سيريك/بومي جاسك، سيريكمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد رجايي شيراز آموزش شيمي 1  مرد 13922  

  16747 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت جاسك/مخصوص داوطلبان بومي جاسك، سيريك/ بندرعباس) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16748 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بيابان سيريك/مخصوص داوطلبان بومي جاسك، سيريك/ بندرعباس) س(پرديس فاطمة الزهراء
آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت جاسك/مخصوص داوطلبان بومي جاسك، سيريك/ پرديس نسيبه تهران 13920  

آموزش شيمي 1  زن آباد محل خدمت حاجي/آباد مخصوص داوطلبان بومي حاجي/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13923  
  16762 آموزش ابتدايي 1  مرد آباد محل خدمت حاجي/آباد داوطلبان بومي حاجيمخصوص / پرديس شهيد بهشتي بندرعباس

آموزش شيمي 1  زن محل خدمت خمير/مخصوص داوطلبان بومي خمير/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13925  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  77 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 هرمزگانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه

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

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت خمير/مخصوص داوطلبان بومي خمير/ پرديس شهيد چمران تهران 13924  
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت رودان/مخصوص داوطلبان بومي رودان/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13927  

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت رودخانه/رودانمخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد چمران تهران 13926  
  16817 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت شهاب/مخصوص داوطلبان بومي قشم/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  16818 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت قشم/مخصوص داوطلبان بومي قشم/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت شهاب/مخصوص داوطلبان بومي قشم/ تهرانپرديس شهيد چمران  13928  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت هرمز/مخصوص داوطلبان بومي قشم/ پرديس شهيد چمران تهران 13929  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت هرمز/مخصوص داوطلبان بومي قشم/ پرديس شهيد رجايي شيراز 13930  

  16820 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت شهاب/مخصوص داوطلبان بومي قشم/ بندرعباس) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16821 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت قشم/مخصوص داوطلبان بومي قشم/ بندرعباس) س(پرديس فاطمة الزهراء

آموزش شيمي 1  زن خدمت مينابمحل /مخصوص داوطلبان بومي ميناب، بشاگرد/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13935  
آموزش شيمي 1  زن محل خدمت سندرك/مخصوص داوطلبان بومي ميناب، بشاگرد/ پرديس شهيد باهنر شيراز 13936  

  16827 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت ميناب/مخصوص داوطلبان بومي ميناب، بشاگرد/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  16828 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت سندرك/مخصوص داوطلبان بومي ميناب، بشاگرد/ بندرعباسپرديس شهيد بهشتي 

  16837 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت بشاگرد/مخصوص داوطلبان بومي ميناب، بشاگرد/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
آموزش زيست شناسي 1  مرد ميناب محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي ميناب، بشاگرد/ پرديس شهيد چمران تهران 13931  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت سندرك/مخصوص داوطلبان بومي ميناب، بشاگرد/ پرديس شهيد چمران تهران 13932  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت بشاگرد/مخصوص داوطلبان بومي ميناب، بشاگرد/ پرديس شهيد چمران تهران 13933  

آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت بشاگرد/مخصوص داوطلبان بومي ميناب، بشاگرد/ رجايي شيرازپرديس شهيد  13937  
محل خدمت ميناب/مخصوص داوطلبان بومي ميناب، بشاگرد/ بندرعباس) س(پرديس فاطمة الزهراء   16840 آموزش ابتدايي 1  زن
  16844 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سندرك/بشاگردمخصوص داوطلبان بومي ميناب، / بندرعباس) س(پرديس فاطمة الزهراء
  16845 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بشاگرد/مخصوص داوطلبان بومي ميناب، بشاگرد/ بندرعباس) س(پرديس فاطمة الزهراء
آموزش زيست شناسي 1  زن محل خدمت ميناب/مخصوص داوطلبان بومي ميناب، بشاگرد/ پرديس نسيبه تهران 13934  

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
  16849 آموزش ابتدايي 2  زن  محل خدمت اسدآباد/آباد مخصوص داوطلبان بومي اسد/ پرديس شهيد باهنر همدان

  16852 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت اسدآباد/آباد مخصوص داوطلبان بومي اسد/ پرديس شهيد مقصودي همدان
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت اسدآباد/آباد داوطلبان بومي اسد مخصوص/ پرديس عالمه اميني تبريز 13938  
  16855 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بهار/مخصوص داوطلبان بومي بهار، اللجين/ پرديس شهيد باهنر همدان
  16856 ابتداييآموزش  1  زن محل خدمت اللجين/مخصوص داوطلبان بومي بهار، اللجين/ پرديس شهيد باهنر همدان

  16859 آموزش ابتدايي 2  مرد محل خدمت بهار/مخصوص داوطلبان بومي بهار، اللجين/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  16860 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت اللجين/مخصوص داوطلبان بومي بهار، اللجين/ پرديس شهيد مقصودي همدان

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت بهار/بومي بهار، اللجينمخصوص داوطلبان / پرديس عالمه اميني تبريز 13939  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت اللجين/مخصوص داوطلبان بومي بهار، اللجين/ پرديس عالمه اميني تبريز 13940  
محل خدمت تويسركان/مخصوص داوطلبان بومي تويسركان، قلقلرود/ پرديس شهيد باهنر همدان   16872 ابتدايي آموزش 2  زن

  16873 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت تويسركان/مخصوص داوطلبان بومي تويسركان، قلقلرود/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  16893 آموزش ابتدايي 1  مرد )فرسفج(محل خدمت قلقلرود/مخصوص داوطلبان بومي تويسركان، قلقلرود/ پرديس شهيد مقصودي همدان

محل خدمت كبودراهنگ/مخصوص داوطلبان بومي كبودراهنگ، گل تپه/ همدانپرديس شهيد باهنر    16895 آموزش ابتدايي 4  زن
محل خدمت گل تپه/مخصوص داوطلبان بومي كبودراهنگ، گل تپه/ پرديس شهيد مقصودي همدان   16896 آموزش ابتدايي 1  مرد
  16897 آموزش ابتدايي 5  مرد محل خدمت كبودراهنگ/تپهمخصوص داوطلبان بومي كبودراهنگ، گل / پرديس شهيد مقصودي همدان

محل خدمت كبودراهنگ/مخصوص داوطلبان بومي كبودراهنگ، گل تپه/ پرديس عالمه اميني تبريز آموزش زيست شناسي 1  مرد 13941  
زيست شناسيآموزش  1  مرد محل خدمت گل تپه/مخصوص داوطلبان بومي كبودراهنگ، گل تپه/ پرديس عالمه اميني تبريز 13942  
  16898 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سامن/مخصوص داوطلبان بومي مالير، سامن، جوكار/ پرديس شهيد باهنر همدان
  16899 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت جوكار/مخصوص داوطلبان بومي مالير، سامن، جوكار/ پرديس شهيد باهنر همدان
  16925 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت مالير/داوطلبان بومي مالير، سامن، جوكارمخصوص / پرديس شهيد باهنر همدان
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت مالير/مخصوص داوطلبان بومي مالير، سامن، جوكار/ پرديس شهيد چمران تهران 13944  

محل خدمت سامن/مخصوص داوطلبان بومي مالير، سامن، جوكار/ پرديس شهيد مقصودي همدان   16926 آموزش ابتدايي 2  مرد
محل خدمت جوكار/مخصوص داوطلبان بومي مالير، سامن، جوكار/ پرديس شهيد مقصودي همدان   16927 آموزش ابتدايي 2  مرد
محل خدمت مالير/مخصوص داوطلبان بومي مالير، سامن، جوكار/ پرديس شهيد مقصودي همدان   16937 آموزش ابتدايي 4  مرد

آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت مالير/مخصوص داوطلبان بومي مالير، سامن، جوكار/ تبريز پرديس عالمه اميني 13943  
  16941 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خزل/مخصوص داوطلبان بومي نهاوند، خزل/ پرديس شهيد باهنر همدان
  16945 آموزش ابتدايي 2  زن نهاوندمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي نهاوند، خزل/ پرديس شهيد باهنر همدان
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت خزل/مخصوص داوطلبان بومي نهاوند، خزل/ پرديس شهيد چمران تهران 13947  
آموزش شيمي 1  مرد محل خدمت نهاوند/مخصوص داوطلبان بومي نهاوند، خزل/ پرديس شهيد چمران تهران 13948  

  16949 آموزش ابتدايي 4  مرد محل خدمت نهاوند/داوطلبان بومي نهاوند، خزلمخصوص / پرديس شهيد مقصودي همدان
  16953 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت خزل/مخصوص داوطلبان بومي نهاوند، خزل/ پرديس شهيد مقصودي همدان

شناسيآموزش زيست  1  مرد محل خدمت نهاوند/مخصوص داوطلبان بومي نهاوند، خزل/ پرديس عالمه اميني تبريز 13945  
آموزش زيست شناسي 1  مرد محل خدمت خزل/مخصوص داوطلبان بومي نهاوند، خزل/ پرديس عالمه اميني تبريز 13946  

  16983 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت فامنين/مخصوص داوطلبان بومي فامنين/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  16984 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت قهاوند شرا/همدان، قهاوندشرامخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر همدان

  16985 آموزش ابتدايي 1  مرد محل خدمت قهاوند شرا/مخصوص داوطلبان بومي همدان، قهاوندشرا/ پرديس شهيد مقصودي همدان
 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد

3  مرد  محل خدمت بافق، بهاباد/بافقمخصوص داوطلبان بومي بهاباد، / پرديس شهيد پاك نژاد يزد   17003 آموزش ابتدايي
2  زن محل خدمت بافق، بهاباد/مخصوص داوطلبان بومي بهاباد، بافق/ يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء   17004 آموزش ابتدايي

4  مرد محل خدمت ابركوه، نير، تفت/مخصوص داوطلبان بومي تفت، ابركوه، نير/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد   17005 آموزش ابتدايي
2  زن محل خدمت ابركوه، نير، تفت/مخصوص داوطلبان بومي تفت، ابركوه، نير/ يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء   17022 آموزش ابتدايي

4  مرد محل خدمت خاتم، مروست، مهريز/مخصوص داوطلبان بومي مهريز، خاتم، مروست/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد   17023 آموزش ابتدايي
2  زن محل خدمت خاتم، مروست، مهريز/مخصوص داوطلبان بومي مهريز، خاتم، مروست/ يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء   17024 آموزش ابتدايي

5  مرد )اشكذر(محل خدمت اردكان، ميبد، صدوق)/اشكذر(مخصوص داوطلبان بومي ميبد، اردكان، صدوق/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد   17025 آموزش ابتدايي
3  زن )اشكذر(محل خدمت اردكان، ميبد، صدوق)/اشكذر(مخصوص داوطلبان بومي ميبد، اردكان، صدوق/ يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء   17026 آموزش ابتدايي

1  مرد استان يزد: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي    13949 مهندسي صنايع مبلمان
1  مرد محل خدمت استاني/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر اصفهان آموزش كودكان استثنايي 17049  
10  مرد محل خدمت يزد، زارچ/مخصوص داوطلبان بومي يزد، زارچ/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد   17027 آموزش ابتدايي

1  زن محل خدمت استاني/استان يزد مخصوص داوطلبان بومي/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي آموزش كودكان استثنايي 17052  
5  زن محل خدمت يزد، زارچ/مخصوص داوطلبان بومي يزد، زارچ/ يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء   17028 آموزش ابتدايي

  
  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  78 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  شتهر
  :تذكر خيلي مهم

هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از شـرايط و ضـوابط مؤسسـات ذيـربط منـدرج در        انتخاب رشتهداوطلبان الزم است قبل از  -1
از شرايط و ضوابط اختصاصـي و نحـوه ارائـه    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  ،سهخدمات دانشجويي هر مؤس
مجلـس محتـرم شـوراي اسـالمي و مصـوبه       10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 2

تعدادي از ها، پذيرش براي  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 9/8/95جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  هفتمين
هـاي   لـذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته محـل     . شـود  ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاهتحصيلي  هاي رشته

هاي تحصيلي  پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(راساس سوابق تحصيلي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً ب ها دانشگاه
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي

التحصـيلي   مـدارك تحصـيلي فـارغ    در» 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 -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب 

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد دوره مجازي 36 25643 شيعه شناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا
محل تحصيل خواهران پـرديس -شرايط مندرج در انتهاي دفترچه 

 با آزمون 25650 كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشاد 5 - زن - رضوان
- - مرد 12 25644 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 12 25645 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 12 25646 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 12 25647 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 12 25648 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 12 25649 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - تحصيل خواهران پرديس رضوانمحل  12 25651 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 12 25652 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 12 25653 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - رضوانمحل تحصيل خواهران پرديس  12 25654 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 12 25655 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 12 25656 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 اهواز -) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين
9 9 - 18 25657 اقتصاد اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
9 9 - 18 25658 تاريخ اسالم صرفا با سوابق تحصيلي

 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
- زن مرد 18 25659 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25660 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 25661 مديريت بازرگاني آزمونبا 
- زن مرد 18 25662 مديريت دولتي با آزمون
- زن مرد 18 25663 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 25664 مديريت مالي با آزمون
- زن مرد 18 25665 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25666 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي

 غيرانتفاعي چابهاردانشگاه 
- زن مرد 18 25667 اقتصاد صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25668 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25669 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25670 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران -خاتم دانشگاه غيرانتفاعي 
- زن مرد 18 25671 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25672 مديريت امور بانكي با آزمون

 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام 
- زن مرد 18 25673 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25674 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 25675 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 25676 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25677 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز 

 هاي نادر با همكاري بنياد بيماري
- زن مرد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 17356 با آزمون
- زن مرد 60 17357 زيست فناوري با آزمون
- زن مرد 60 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17358 با آزمون
- زن مرد 18 25678 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25679 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 25680 مديريت مالي با آزمون
- زن مرد 30 25681 كارداني حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 

 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره 
- زن مرد 18 مديريت فرهنگي هنري 25682 صرفا با سوابق تحصيلي

 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال 
- زن مرد 30 25683 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25684 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 30 علوم و مهندسي محيط زيست 17359 با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 18 25685 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25686 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25687 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25688 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  79 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 آمل - شمال دانشگاه غيرانتفاعي   ادامه

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 18 25689 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25690 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان - دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 
- زن مرد 120 زيست شناسي سلولي و مولكولي 17360 با آزمون
- زن مرد 60 17361 زيست فناوري با آزمون
- زن مرد 24 25691 حسابداري با آزمون
- زن مرد 30 25692 اقتصاد صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25693 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25694 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 25695 صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 
- زن مرد 18 25696 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 25697 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 25698 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25699 هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي

 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 
- زن مرد 18 25700 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 35 علوم و مهندسي جنگل 17362 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 علوم و مهندسي شيالت 17363 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 علوم و مهندسي محيط زيست 17364 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25701 اقتصاد صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25702 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25703 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25704 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
- زن مرد 18 25705 جهانگردي با آزمون
- زن مرد 18 25706 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25707 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 25708 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 25709 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 مديريت فرهنگي هنري 25710 با آزمون

 يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17365 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 17366 ميكروبيولوژي با آزمون
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 18 25711 روانشناسي با آزمون
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 17367 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 17368 زيست فناوري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 18 25712 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 18 25713 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 18 25714 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 18 25715 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد تحصيل واحد يزدمحل  18 25716 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 18 25717 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
- زن مرد دوره مجازي 60 علوم قرآن و حديث 25718 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد دوره مجازي 36 25719 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - محل تحصيل واحد قم 42 علوم قرآن و حديث 25722 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد قم 18 25723 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 )واحد شهر ريمحل تحصيل (قم  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث 
- زن - 42 علوم قرآن و حديث 25720 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 25721 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 * )محل تحصيل واحد بندرعباس(دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي 
- 6 6 تحصيل رايگان 12 25724 فقه و حقوق امامي با آزمون
- 6 6 تحصيل رايگان 12 25725 فقه و حقوق شافعي با آزمون

 * )تهرانمحل تحصيل واحد ( دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي
- 6 6 تحصيل رايگان 12 25726 اديان و مذاهب با آزمون
- 6 6 تحصيل رايگان 12 25727 تاريخ اسالم با آزمون
- 6 6 تحصيل رايگان 12 25728 فقه و حقوق امامي با آزمون
- 6 6 تحصيل رايگان 12 25729 فقه و حقوق حنفي با آزمون
- 6 6 تحصيل رايگان 12 25730 فقه و حقوق شافعي با آزمون
- 6 6 تحصيل رايگان 12 فلسفه و عرفان اسالمي 25731 با آزمون

 * )محل تحصيل واحد زاهدان(دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي 
- 6 6 تحصيل رايگان 12 25732 حقوق اماميفقه و  با آزمون
- 6 6 تحصيل رايگان 12 25733 فقه و حقوق حنفي با آزمون

 * )محل تحصيل واحد سنندج(دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي 
- 6 6 تحصيل رايگان 12 علوم قرآن و حديث 25734 با آزمون
- 6 6 تحصيل رايگان 12 25735 فقه و حقوق امامي با آزمون

- 6 6 رايگانتحصيل  12 25736 فقه و حقوق شافعي با آزمون
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 * 

  ).شدگزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد 
 اصفهان -) ع(دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت

- زن - 18 25737 زبان و ادبيات عربي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 42 علوم قرآن و حديث 25738 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 فقه و مباني حقوق اسالمي 25739 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 كالم اسالميفلسفه و  25740 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 تبليغ و ارتباطات -معارف اسالمي 25741 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 معارف اسالمي و علوم تربيتي 25742 صرفا با سوابق تحصيلي



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  80 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 اصفهان -) ع(دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت  ادامه

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن - 30 كارداني تربيت مبلغ قرآن كريم 25745 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 كارداني تربيت معلم قرآن كريم 25746 صرفا با سوابق تحصيلي

 قم - دانشگاه غيرانتفاعي مفيد 
- زن مرد 14 25747 اقتصاد صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد تهران(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 
- زن - 12 25748 زبان و ادبيات عربي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 12 25749 شيعه شناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 12 علوم قرآن و حديث 25750 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 12 25751 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد دزفول(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 
9 9 - 18 25752 زبان و ادبيات عربي صرفا با سوابق تحصيلي
9 9 - 18 علوم قرآن و حديث 25753 صرفا با سوابق تحصيلي
9 9 - 18 25754 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد ساوه(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 
9 9 - 18 علوم قرآن و حديث 25755 صرفا با سوابق تحصيلي
9 9 - 18 25756 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد قم(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 
9 9 - 18 25757 ادبيات عربيزبان و  صرفا با سوابق تحصيلي
9 9 - 18 علوم قرآن و حديث 25758 صرفا با سوابق تحصيلي
9 9 - 18 25759 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران(قم  -) س(دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي جامعه الزهرا
- زن - 18 25760 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران(تهران  -دانشكده غيرانتفاعي رفاه 
- زن - 18 25761 روانشناسي با آزمون
- زن - 18 25762 علوم تربيتي با آزمون
- زن - 18 فقه و مباني حقوق اسالمي 25763 با آزمون

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

 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز 
- زن مرد 60 علوم و مهندسي باغباني 17369 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 17370 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25764 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25765 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 25766 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 صنعتيكارداني مديريت  25767 صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا 
- زن مرد 18 25768 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25769 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 
- زن مرد 18 25770 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25771 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25772 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25773 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25774 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25775 مديريت صنعتي تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 18 25776 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25777 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 25778 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25779 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 25780 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 25781 صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( مشهد -موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي 
- زن - 18 25782 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 24 25783 روانشناسي سوابق تحصيليصرفا با 
- زن - 18 25784 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 25785 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 24 كارداني امور مالي و مالياتي 25786 صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق 
- زن مرد 60 17371 گياه پزشكي آزمونبا 
- زن مرد 60 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17372 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني امور زراعي وباغي 17373 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر 17374 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25787 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25788 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25789 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25790 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر
- زن مرد 18 25791 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه 
- زن - 100 زيست شناسي سلولي و مولكولي 17375 با آزمون
- زن - 18 25792 روانشناسي با آزمون
- زن - 18 25793 مديريت بازرگاني با آزمون

 موسسه غيرانتفاعي آمل
- زن مرد 18 25794 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 25795 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25796 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد  18 25797 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  81 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان 

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 18 25798 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25799 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آئين كمال 
- زن مرد 18 25800 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( تهران - موسسه غيرانتفاعي ابرار 
- زن - 18 25801 مديريت صنعتي با آزمون

 سبزوار - موسسه غيرانتفاعي ابن يمين 
- زن مرد 18 25802 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25803 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك 
- زن مرد 18 25804 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -موسسه غيرانتفاعي اجتهاد 
- زن مرد 18 علوم قرآن و حديث 25805 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 
- زن مرد 18 25806 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 25807 اقتصاد سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 18 25808 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25809 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25810 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25811 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25812 صنعتيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25813 مربيگري ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25814 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25815 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 گرمسار - موسسه غيرانتفاعي اديبان 
- زن مرد 18 25816 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25817 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
- زن - 15 25818 حسابداري با آزمون
- زن - 18 25819 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن - 15 25820 مديريت صنعتي با آزمون
- زن - 15 مديريت كسب و كارهاي كوچك 25821 با آزمون

 )دماوندمحل تحصيل واحد ( دماوند –موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
- - مرد 15 25822 حسابداري با آزمون
- - مرد 15 25823 مديريت بازرگاني با آزمون
- - مرد 18 25824 مديريت صنعتي با آزمون
- - مرد 15 كارهاي كوچكمديريت كسب و  25825 با آزمون
- - مرد 18 25826 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان 
- زن مرد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 17376 با آزمون

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي اسوه 
- زن مرد 18 25827 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 25828 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25829 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25830 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 بجنورد - موسسه غيرانتفاعي اشراق 
- زن مرد 18 25831 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25832 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25833 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25834 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري 
- زن مرد 18 25835 روانشناسي با آزمون

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير 
- زن مرد 18 25836 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25837 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25838 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( اصفهان - موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر 
- زن - 18 25839 روانشناسي با آزمون
- زن - 18 25840 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 25841 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 25842 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 25843 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 25844 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 25845 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 25846 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان - موسسه غيرانتفاعي الوند 
- زن مرد 18 25847 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25848 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25849 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25850 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 25851 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 25852 صرفا با سوابق تحصيلي

 يزد -) ع(جوادموسسه غيرانتفاعي امام 
- زن مرد 18 25853 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 17377 زيست فناوري صرفا با سوابق تحصيلي
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 يزد - ) ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد  ادامه

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 18 25854 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25855 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25856 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25857 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد 
- زن مرد 30 25858 حسابداريكارداني  صرفا با سوابق تحصيلي

 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين 
- زن مرد 30 25859 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 30 25860 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25861 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25862 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25863 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25864 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند 
- زن مرد 30 25865 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 مديريت بازرگانيكارداني  25866 صرفا با سوابق تحصيلي

 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه 
- زن مرد 18 25867 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25868 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25869 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 مديريت بازرگانيكارداني  25870 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 25871 صرفا با سوابق تحصيلي

 نكا - موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه 
- زن مرد 180 زيست شناسي سلولي و مولكولي 17378 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 17379 زيست فناوري با سوابق تحصيلي صرفا
- زن مرد 60 17380 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 17381 ميكروبيولوژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي صنايع غذايي 17382 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني شيمي آزمايشگاهي 17383 تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 48 25872 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي

 انزلي -موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم 
- زن مرد 18 25873 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 25874 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت و بازرگاني دريايي 25875 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25876 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25877 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25878 كارداني هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي

 آبيك - موسسه غيرانتفاعي اوج 
- زن مرد 18 25879 حسابداري با آزمون

 قروه -ايرانمهر  موسسه غيرانتفاعي
- زن مرد 18 25880 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25881 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مالير - انديشه  موسسه غيرانتفاعي ايمان و
- زن مرد 60 مهندسي صنايع مبلمان 17384 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25882 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25883 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر 
- زن مرد 18 25884 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25885 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25886 مديريت دولتي تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 18 25887 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 25888 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25889 كارداني جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25890 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 25891 صرفا با سوابق تحصيلي

 شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند 
- زن مرد 18 25892 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25893 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25894 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25895 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير 
- زن مرد 18 25896 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25897 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 25898 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 25899 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25900 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25901 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25902 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 25903 صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - بهار موسسه غيرانتفاعي 
- زن مرد 18 25904 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 25905 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25906 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه 
- زن مرد 18 25907 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25908 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25909 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
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 چابهار -بهار انديشه موسسه غيرانتفاعي   ادامه

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 30 آموزش و پرورش ابتداييكارداني  25910 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25911 كارداني امور دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25912 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 25913 صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -  موسسه غيرانتفاعي بهاران
- زن مرد 35 علوم و مهندسي باغباني 17385 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17386 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 علوم و مهندسي محيط زيست 17387 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 17388 گياه پزشكي سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 35 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 17389 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني امور زراعي وباغي 17390 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي محيط زيست 17391 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 غذاييكارداني تكنولوژي مواد  17392 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر 17393 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25914 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود 
- زن مرد 35 17394 مهندسي فضاي سبز با آزمون
- زن مرد 18 25915 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25916 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25917 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25918 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25919 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 محمديه قزوين -غيرانتفاعي بينش و دانش موسسه 
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17395 صرفا با سوابق تحصيلي

 موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار
- زن مرد 18 25920 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس 
- زن مرد 60 17396 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني شيمي آزمايشگاهي 17397 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 48 25921 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25922 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25923 كارداني حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 25924 صرفا با سوابق تحصيلي

 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي 
- زن مرد 18 25925 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا 
- زن مرد 18 25926 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25927 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25928 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25929 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 بيدستان قزوين - ارسيان  موسسه غيرانتفاعي پ
- زن مرد 18 25930 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 فريدون كنار -غيرانتفاعي پرديسان موسسه 
- زن مرد 18 25931 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25932 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25933 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 پرند - موسسه غيرانتفاعي پرندك 
- زن مرد 18 25934 حسابداري آزمونبا 
- زن مرد 18 25935 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 25936 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 25937 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -موسسه غيرانتفاعي پويش 
- زن مرد 18 25938 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 چالوس -ويندگان دانش   پموسسه غيرانتفاعي 
- زن مرد 18 25939 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25940 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان 
- زن مرد 18 25941 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام 
- زن مرد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 17398 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25942 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25943 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25944 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25945 حسابداريكارداني  صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران 
- زن مرد 18 25946 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25947 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25948 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25949 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 25950 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25951 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 25952 صرفا با سوابق تحصيلي

 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك 
- زن مرد 18 25953 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25954 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
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  تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان 
 توضيحات

 جنس پذيرش
 ظرفيت پذيرش

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 18 25955 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 42 25956 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25957 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25958 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25959 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 25960 صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن 
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17399 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 17400 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 زراعي وباغيكارداني امور  17401 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25961 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25962 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان 
- زن مرد 18 25963 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25964 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25965 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد 
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17402 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25966 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 

 نيشابور -موسسه غيرانتفاعي ثامن 
- زن مرد 18 25967 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25968 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 كارداني امور مالي و مالياتي 25969 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 كارداني مديريت بازرگاني 25970 صرفا با سوابق تحصيلي

 نجف آباد - موسسه غيرانتفاعي جامي 
- زن مرد 48 25971 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
- زن مرد 48 25972 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25973 مديريت بازرگاني سوابق تحصيليصرفا با 

 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
- زن مرد 18 25974 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25975 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 25976 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25977 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 رشت -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي موسسه 
- زن مرد 18 25978 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
- زن مرد 35 علوم و مهندسي باغباني 17403 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 17404 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 17405 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 17406 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25979 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25980 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 مديريت بازرگانيكارداني  25981 صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
- زن مرد 18 25982 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25983 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان 
- زن مرد 24 25984 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 24 25985 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 24 25986 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 24 25987 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 24 25988 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 24 25989 ورزشيمربيگري  صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي چهلستون 
- زن مرد 18 25990 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ 
- زن مرد 18 25991 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25992 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 25993 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت 
- زن مرد 18 25994 حسابداري با آزمون

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي 
- زن مرد 18 25995 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 25996 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 25997 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 25998 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 25999 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان - موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني 
- زن مرد 18 26000 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26001 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 18 26002 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26003 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26004 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26005 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26006 بانكيكارداني امور  صرفا با سوابق تحصيلي
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 گرگان - حكيم جرجاني موسسه غيرانتفاعي   ادامه

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 26007 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26008 كارداني جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26009 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26010 صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس 
- زن مرد 18 26011 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26012 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26013 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26014 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26015 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26016 كارداني هتلداري سوابق تحصيليصرفا با 

 ساوه - موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو 
- زن مرد 18 26017 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26018 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26019 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26020 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26021 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26022 صرفا با سوابق تحصيلي

 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي 
- زن مرد 18 26023 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26024 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26025 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26026 صرفا با سوابق تحصيلي

 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان 
- زن مرد 18 26027 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26028 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26029 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26030 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26031 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26032 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26033 كارداني امور بانكي با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 30 26034 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26035 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26036 صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي خاوران 
- زن مرد 18 26037 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي خراسان 
- زن مرد 18 26038 روانشناسي با آزمون

 بوشهر - موسسه غيرانتفاعي خرد 
- زن مرد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 17407 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 17408 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 )كشاورزي(و مهندسي صنايع غذايي  علوم 17409 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 17410 ميكروبيولوژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي مواد غذايي 17411 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26039 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26040 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26041 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26042 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر 
- زن مرد 18 26043 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26044 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26045 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26046 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26047 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26048 كارداني جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26049 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26050 صرفا با سوابق تحصيلي

 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 
- زن مرد 30 علوم و مهندسي شيالت 17412 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17413 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26051 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26052 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26053 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26054 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26055 مديريت مالي تحصيليصرفا با سوابق 

 يزد -موسسه غيرانتفاعي دارالعلم 
- زن مرد 18 26056 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26057 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 فومن - موسسه غيرانتفاعي دامون 
- زن مرد 30 26058 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني علوم ورزشي 26059 صرفا با سوابق تحصيلي

 ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا 
- زن مرد 100 كارداني شيمي آزمايشگاهي 17414 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26060 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26061 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -پژوهان پيشرو موسسه غيرانتفاعي دانش 
- زن مرد 18 26062 حسابداري با آزمون
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  ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان 
 توضيحات

 جنس پذيرش
 ظرفيت پذيرش

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 18 26063 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - دانشوران موسسه غيرانتفاعي 
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17415 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26064 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26065 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26066 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان 
- زن مرد 60 17416 گياه پزشكي با آزمون
- زن مرد 18 26067 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني 
- زن مرد 18 26068 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 42 26069 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26070 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26071 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26072 صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش 
- زن مرد 18 26073 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26074 اقتصاد اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26075 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26076 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26077 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26078 مديريت صنعتي با سوابق تحصيلي صرفا
- زن مرد 30 26079 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26080 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26081 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26082 تحصيليصرفا با سوابق 

 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال 
- زن مرد 18 26083 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26084 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26085 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26086 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26087 صنعتيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26088 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26089 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري - موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش 
- زن مرد 60 علوم و مهندسي خاك 17417 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26090 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26091 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26092 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26093 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26094 كارداني حسابداري سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26095 صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي 
- زن مرد 60 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17418 با آزمون
- زن مرد 60 17419 ميكروبيولوژي با آزمون
- زن مرد 60 17420 زيست شناسي با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 60 زيست شناسي جانوري 17421 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 17422 زيست شناسي دريا صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 140 زيست شناسي سلولي و مولكولي 17423 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 17424 زيست فناوري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 علوم و مهندسي محيط زيست 17425 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26096 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26097 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26098 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين - موسسه غيرانتفاعي رجا 
- زن مرد 18 26099 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26100 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26101 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 26102 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 26103 مديريت مالي با آزمون
- زن مرد 18 26104 اقتصاد صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26105 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 26106 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26107 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان 
- زن مرد 18 26108 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26109 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26110 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت 
- زن - 18 26111 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 26112 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 26113 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 26114 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 26115 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام 
- زن - 18 26116 حسابداري با آزمون

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي رشديه 
- زن مرد 18 26117 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
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  ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه 
 توضيحات

 جنس پذيرش
 ظرفيت پذيرش

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 18 26118 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26119 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26120 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي 
- زن مرد 30 علوم و مهندسي شيالت 17426 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17427 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 17428 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26121 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 26122 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26123 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26124 جهانگردي كارداني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26125 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه 
- زن مرد 18 26126 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26127 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26128 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26129 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان 
- زن مرد 18 26130 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26131 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26132 مديريت بازرگاني تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 18 26133 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26134 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26135 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( قم -موسسه غيرانتفاعي رهپويان سيدالشهداء 
- زن - 18 26136 شيعه شناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي زاگرس 
- زن مرد 60 17429 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني شيمي آزمايشگاهي 17430 صرفا با سوابق تحصيلي

 خوي - موسسه غيرانتفاعي زرينه 
- زن مرد 35 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 17431 سوابق تحصيلي صرفا با
- زن مرد 100 17432 كارداني امور اراضي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي مواد غذايي 17433 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر 17434 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26137 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26138 صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي زند 
- زن مرد 18 26139 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26140 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26141 مديريت بازرگاني آزمونبا 
- زن مرد 18 26142 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت كسب و كارهاي كوچك 26143 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26144 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه 
- زن مرد 42 26145 حسابداري سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 18 26146 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26147 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26148 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26149 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ
- زن مرد 30 علوم و مهندسي محيط زيست 17435 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 مهندسي صنايع مبلمان 17436 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26150 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26151 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 آمل - موسسه غيرانتفاعي سبز 
- زن مرد 18 26152 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26153 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26154 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26155 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26156 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26157 صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي سراج 
- زن مرد 18 26158 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 120 17437 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26159 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26160 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26161 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي سلمان 
- زن مرد 18 26162 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26163 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26164 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي

 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان 
- زن مرد 18 26165 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26166 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26167 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26168 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26169 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
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 آمل -سمنگان موسسه غيرانتفاعي   ادامه

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 18 26170 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26171 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 26172 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26173 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26174 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26175 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري - موسسه غيرانتفاعي سنا 
- زن مرد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 17438 با آزمون
- زن مرد 60 بهداشت مواد غذايي 17439 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 زيست شناسي گياهي 17440 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 17441 زيست فناوري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 17442 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر 17443 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 48 26176 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26177 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26178 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 گلبهار - موسسه غيرانتفاعي سناباد 
- زن مرد 18 26179 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26180 روانشناسي تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 18 26181 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26182 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي 
- زن مرد 18 26183 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26184 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26185 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 26186 اقتصاد اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26187 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26188 كارداني امور دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 26189 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26190 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26191 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26192 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26193 صرفا با سوابق تحصيلي

 رشت -سيماي دانش موسسه غيرانتفاعي 
- زن مرد 18 26194 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26195 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26196 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26197 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز 
- زن مرد 18 26198 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26199 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26200 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26201 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26202 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 غيرانتفاعي شاهرودموسسه 
- زن مرد 18 26203 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26204 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان 
- زن مرد 18 26205 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26206 روانشناسي تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 18 26207 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26208 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26209 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26210 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26211 بانكي كارداني امور صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 26212 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26213 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26214 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26215 صرفا با سوابق تحصيلي

 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق 
- زن مرد 18 26216 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 27604 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26217 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26218 صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( زاهدان -موسسه غيرانتفاعي شكوه شرق 
- زن - 24 26219 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 24 26220 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 24 26221 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي

 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس 
- زن مرد 18 26222 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26223 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26224 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26225 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26226 مربيگري ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 خوي -موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي 
- زن مرد 18 26227 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26228 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
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  قم -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش 
 توضيحات

 جنس پذيرش
 ظرفيت پذيرش

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 18 26229 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26230 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 26231 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26232 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 بازرگانيكارداني مديريت  26233 صرفا با سوابق تحصيلي

 آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار 
- زن مرد 18 26234 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26235 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26236 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 مديريت بازرگانيكارداني  26237 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26238 صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي 
- زن مرد 18 26239 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26240 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26241 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26242 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26243 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26244 صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -صالحان موسسه غيرانتفاعي 
- زن مرد 35 17444 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 17445 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي

 ابهر - موسسه غيرانتفاعي صائب 
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي صنايع غذايي 17446 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26245 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26246 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26247 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26248 صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه - موسسه غيرانتفاعي صبا 
- زن مرد 60 17447 ميكروبيولوژي با آزمون
- زن مرد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 17448 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 علوم و مهندسي باغباني 17449 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17450 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي مواد غذايي 17451 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 48 26249 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق 
- زن مرد 18 26250 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26251 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26252 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26253 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 )رانبرادويژه ( تهران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين 
- - مرد 18 26254 مديريت بازرگاني با آزمون

 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد 
- زن مرد 18 26255 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26256 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26257 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل - موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران 
- زن مرد 18 26258 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 چالوس - غيرانتفاعي طبرستان موسسه 
- زن مرد 18 26259 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26260 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري 
- زن مرد 18 26261 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 
- - مرد واحد برادرانمحل تحصيل  12 26262 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

- - مرد محل تحصيل واحد برادران 18 26263 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد محل تحصيل واحد برادران 12 26264 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل واحد خواهران 12 26265 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل واحد خواهران 18 26266 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل واحد خواهران 12 26267 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 زنجان -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي 
- زن مرد 100 صنايع غذاييكارداني تكنولوژي  17452 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26268 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26269 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26270 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26271 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 مديريت كسب و كارهاي كوچك 26272 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26273 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار 
- زن مرد 18 26274 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26275 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26276 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26277 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق 
- زن مرد 18 26278 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني 
- زن مرد 18 26279 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
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  بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني 
 توضيحات

 جنس پذيرش
 ظرفيت پذيرش

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 18 26280 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26281 روانشناسي تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 30 26282 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26283 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26284 صرفا با سوابق تحصيلي

 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 
- زن مرد 18 26285 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26286 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26287 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 چالوس - موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي 
- زن مرد 18 26288 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26289 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 خوي -موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي 
- زن مرد 18 26290 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26291 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26292 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26293 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي 
- زن مرد 18 26294 مديريت بازرگاني با آزمون

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي 
- زن مرد 100 كارداني شيمي آزمايشگاهي 17453 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26295 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 

 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني 
- زن مرد 18 26296 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26297 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني 
- زن مرد 18 26298 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26299 مديريت بازرگاني آزمونبا 
- زن مرد 18 26300 اقتصاد صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26301 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26302 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26303 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 مالياتيكارداني امور مالي و  26304 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26305 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26306 كارداني جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26307 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26308 سوابق تحصيلي صرفا با
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26309 صرفا با سوابق تحصيلي

 اقباليه قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي 
- زن مرد 18 26310 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 24 26311 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 نايين - ناييني موسسه غيرانتفاعي عالمه 
- زن مرد 60 17454 زيست فناوري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26312 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26313 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 پلدختر لرستان - موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك 
- زن مرد 18 26314 روانشناسي با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 18 26315 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 26316 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26317 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26318 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه -غيرانتفاعي علم و فن موسسه 
- زن مرد 18 26319 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26320 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26321 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس 
- زن مرد 18 26322 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26323 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26324 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26325 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26326 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26327 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان 
- زن مرد 35 17351 علوم آزمايشگاهي با آزمون
35 زن مرد - 17352 علوم آزمايشگاهي با آزمون
- زن مرد 35 17353 علوم تغذيه با آزمون
35 زن مرد - 17354 علوم تغذيه آزمونبا 
- زن مرد 35 فناوري اطالعات سالمت 17355 با آزمون

 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا 
- زن مرد 18 26328 حسابداري با آزمون

 اميركال بابل - موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان 
- زن مرد 18 26329 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26330 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان 
- زن مرد 18 26331 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26332 روانشناسي با آزمون
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 اصفهان - علوم و فنّاوري سپاهان موسسه غيرانتفاعي   ادامه

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 18 26333 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26334 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان - موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه 
- زن مرد 30 علوم و مهندسي محيط زيست 17455 صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين - موسسه غيرانتفاعي غزالي 
- زن مرد 18 26335 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26336 مديريت بيمه با آزمون
- زن مرد 18 26337 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26338 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26339 صرفا با سوابق تحصيلي

 آبيك -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني 
- زن مرد 18 26340 حسابداري با آزمون

 )ويژه خواهران( شيراز -موسسه غيرانتفاعي فاطميه 
- زن - 18 26341 روانشناسي با آزمون
- زن - 18 26342 حسابداري سوابق تحصيليصرفا با 
- زن - 18 26343 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 26344 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 26345 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 26346 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 مديريت بازرگانيكارداني  26347 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي 
- زن مرد 18 26348 روانشناسي با آزمون

 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز 
- زن مرد 18 26349 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26350 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26351 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26352 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس 
- زن مرد 18 26353 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26354 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان 
- زن مرد 18 26355 روانشناسي با آزمون

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين 
- زن مرد 18 26356 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26357 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26358 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26359 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26360 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26361 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26362 صرفا با سوابق تحصيلي

 الريجان - موسسه غيرانتفاعي فرهمند 
- زن مرد 18 26363 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26364 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26365 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان 
- زن مرد 30 26366 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26367 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26368 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26369 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26370 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26371 كارداني امور بانكي با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 30 26372 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26373 صرفا با سوابق تحصيلي

 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت 
- زن مرد 18 26374 اقتصاد صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26375 مديريت بازرگاني با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 18 26376 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26377 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26378 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26379 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 مديريت صنعتي كارداني 26380 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فن و دانش 
- زن مرد 18 26381 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26382 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26383 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 24 26384 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 24 كارداني مديريت صنعتي 26385 صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم 
- زن - 18 26386 روانشناسي با آزمون
- زن - 18 26387 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 26388 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 26389 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 26390 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 كارداني علوم ورزشي 26391 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 صنعتيكارداني مديريت  26392 صرفا با سوابق تحصيلي

  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  92 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  كوچصفهان رشت - موسسه غيرانتفاعي قدر 
 توضيحات

 جنس پذيرش
 ظرفيت پذيرش

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 17456 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 برداري از گياهان دارويي و معطركارداني توليد و بهره  17457 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 48 26393 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26394 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26395 هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26396 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26397 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26398 كارداني جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26399 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير 
- زن مرد 18 26400 جهانگردي با سوابق تحصيلي صرفا
- زن مرد 18 26401 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26402 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26403 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26404 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26405 صنعتيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26406 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي

 موسسه غيرانتفاعي قشم
- زن مرد 18 26407 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 علم اطالعات و دانش شناسي 26408 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26409 بانكيمديريت امور  صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26410 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 )قزوينمحل تحصيل واحد ( موسسه غيرانتفاعي كار
- زن مرد 18 26422 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 26423 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26424 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26425 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26426 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26427 صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد رفسنجان(موسسه غيرانتفاعي كار 
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي مواد غذايي 17458 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26418 اقتصاد صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26419 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26420 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26421 مديريت صنعتي با سوابق تحصيليصرفا 

 )محل تحصيل واحد خرمدره(موسسه غيرانتفاعي كار 
- زن مرد 18 26411 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26412 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26413 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26414 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26415 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26416 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26417 صرفا با سوابق تحصيلي

 البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين 
- زن مرد 18 26428 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26429 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 26430 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26431 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي كاوش 
- زن مرد 18 26432 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 18 26433 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي كاويان 
- زن مرد 60 17459 زيست شناسي با آزمون
- زن مرد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 17460 با آزمون
- زن مرد 60 17461 زيست فناوري با آزمون
- زن مرد 18 26434 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26435 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26436 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26437 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26438 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب 
- زن مرد 18 26439 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26440 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 موسسه غيرانتفاعي كرمان
- زن مرد 60 17462 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 علوم و مهندسي باغباني 17463 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 48 26441 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26442 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26443 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26444 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26445 كارداني امور بانكي سوابق تحصيليصرفا با 

 كردكوي - موسسه غيرانتفاعي كميل 
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي صنايع غذايي 17464 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26446 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين - موسسه غيرانتفاعي كوثر 
- زن مرد 30 26447 حسابداري با آزمون
- زن مرد 30 26448 حسابداريكارداني  صرفا با سوابق تحصيلي



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  93 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار 
 توضيحات

 جنس پذيرش
 ظرفيت پذيرش

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 18 26449 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26450 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26451 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26452 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش 
- زن مرد 18 26453 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26454 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26455 بازرگاني مديريت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26456 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26457 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان 
- زن مرد 18 26458 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26459 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26460 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26461 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26462 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26463 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان - موسسه غيرانتفاعي گنجنامه 
- زن مرد 18 26464 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26465 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26466 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني آموزش و پرورش ابتدايي 26467 سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 26468 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26469 كارداني بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26470 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26471 كارداني هتلداري تحصيليصرفا با سوابق 

 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل 
- زن مرد 18 26472 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني 
- زن مرد 18 26473 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26474 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26475 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي

 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم 
- زن مرد 18 26476 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 بوشهر - موسسه غيرانتفاعي ليان 
- زن مرد 18 26477 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 نوشهر - موسسه غيرانتفاعي مارليك 
- زن مرد 18 26478 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26479 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26480 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 رويان نور - موسسه غيرانتفاعي مازيار 
- زن مرد 35 علوم و مهندسي جنگل 17465 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26481 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26482 هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان 
- زن مرد دوره مجازي 36 26483 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش 
- زن مرد دوره مجازي 36 26484 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد دوره مجازي 36 26485 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد دوره مجازي 36 26486 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد دوره مجازي 36 مديريت كسب و كارهاي كوچك 26487 صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران - غيرانتفاعي مجازي نور طوبي موسسه 
- زن مرد دوره مجازي 72 26488 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج 
- زن مرد 18 26489 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 پارس آباد -موسسه غيرانتفاعي مغان 
- زن مرد 18 26490 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق 

 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر 
- زن مرد 18 26491 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26492 صرفا با سوابق تحصيلي

 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي 
- زن مرد 18 26493 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26494 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26495 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا 
- زن مرد 18 26496 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26497 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 30 26498 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي 
- زن مرد 18 26499 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 26500 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 26501 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 26502 تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 30 26503 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26504 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26505 صرفا با سوابق تحصيلي
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 فصل دوم  94 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان
 توضيحات

 جنس پذيرش
 پذيرشظرفيت 

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 18 26506 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26507 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26508 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 مديريت بازرگانيكارداني  26509 صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمان - موسسه غيرانتفاعي مهر 
- زن مرد 18 26510 اقتصاد صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26511 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26512 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26513 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26514 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26515 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26516 صرفا با سوابق تحصيلي

 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان 
- زن مرد 18 26517 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26518 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26519 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26520 صرفا با سوابق تحصيلي

 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17466 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26521 اقتصاد اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26522 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26523 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 مهر اراكموسسه غيرانتفاعي 
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26524 صرفا با سوابق تحصيلي

 آبادان - موسسه غيرانتفاعي مهر اروند 
- زن مرد 18 26525 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان 
- زن مرد 60 زيست شناسي گياهي 17467 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 علوم و مهندسي باغباني 17468 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 علوم و مهندسي خاك 17469 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 17470 گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 17471 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 تكنولوژي توليدات گياهيكارداني  17472 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر 17473 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26526 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26527 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان 
- زن مرد 18 26528 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 17474 زيست فناوري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26529 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26530 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت امور گمركي 26531 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26532 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26533 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 26534 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26535 كارداني بيمه تحصيليصرفا با سوابق 
- زن مرد 30 26536 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد 
- زن مرد 18 26537 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26538 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان 
- زن مرد 18 26539 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26540 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26541 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26542 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - ) ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم
- زن مرد 18 26543 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26544 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد
- زن مرد 18 26545 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26546 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي نژند 
- زن مرد 60 17475 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 48 26547 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26548 صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان 
- زن مرد 48 26549 شيمي كاربردي با آزمون

 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي نگين 
- زن مرد 18 26550 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 ميمه - موسسه غيرانتفاعي نور دانش 
- زن مرد 60 زيست شناسي جانوري 17476 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 140 زيست شناسي سلولي و مولكولي 17477 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 زيست شناسي گياهي 17478 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 17479 زيست فناوري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  17480 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 17481 صرفا با سوابق تحصيلي
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  ميمه - غيرانتفاعي نور دانش موسسه   ادامه
 توضيحات

 جنس پذيرش
 ظرفيت پذيرش

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 60 17482 ميكروبيولوژي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني شيمي آزمايشگاهي 17483 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 48 26551 كاربرديشيمي  صرفا با سوابق تحصيلي

 شهركرد -موسسه غيرانتفاعي نور هدايت 
- زن مرد 18 26552 اقتصاد صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26553 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26554 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26555 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي نوين 
- زن مرد 18 26556 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26557 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 26558 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 مديريت بازرگاني كارداني 26559 صرفا با سوابق تحصيلي

 تاكستان - موسسه غيرانتفاعي نيكان 
- زن مرد 18 26560 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26561 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26562 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26563 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما 
- زن مرد 18 26564 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26565 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 كارداني مديريت بازرگاني 26566 صرفا با سوابق تحصيلي

 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف 
- زن مرد 18 26567 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26568 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26569 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 26570 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26571 حسابداريكارداني  صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 26572 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف 
- زن مرد 18 26573 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت 
- زن مرد 18 26574 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 26575 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26576 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26577 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26578 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت كسب و كارهاي كوچك 26579 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26580 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26581 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 26582 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 26583 كارداني بيمه تحصيلي صرفا با سوابق
- زن مرد 30 26584 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 26585 صرفا با سوابق تحصيلي

 بندرگز -موسسه غيرانتفاعي هيركانيا 
30 زن مرد - كارداني مديريت بازرگاني 26586 صرفا با سوابق تحصيلي

 بروجرد - موسسه غيرانتفاعي ياسين 
- زن مرد 18 26587 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 26588 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
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  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور شتهر
  :خيلي مهم اتتذكر

ايـن  فصـل اول  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور منـدرج در   داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
 .دفترچه راهنما مطلع گردند

  . صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«ز براي هاي متمرك و در رشته» زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان  محل  پذيرش در كليه كدرشته - 2
مجلـس محتـرم شـوراي اسـالمي و مصـوبه       10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 3

تعدادي از ها، پذيرش براي  در دانشگاه و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو 9/8/95جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  هفتمين
هاي دانشگاه  لذا پذيرش در تعدادي از كدرشته محل. شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاه هاي تحصيلي رشته
هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي  شتهپذيرش در كليه كدر. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(نور، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  پيام

   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود صورت مي
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
 مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18501
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23110
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23111
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23112
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23113
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23114

 مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 زيست شناسي با آزمون 18502
40 زيست شناسي گياهي با آزمون 18503
40 شيمي محض با آزمون 18504
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 18505
20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون 18506
15 با آزمون 23115 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي آزمونبا  23116
15 جهانگردي با آزمون 23117
15 حسابداري با آزمون 23118
15 روانشناسي با آزمون 23119
32 شيمي كاربردي با آزمون 23120
15 مديريت دولتي با آزمون 23121
15 مديريت صنعتي با آزمون 23122
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18507
40 شناسيزمين  صرفا با سوابق تحصيلي 18508
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23123
24 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23124
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23125

 مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 زمين شناسي با سوابق تحصيليصرفا  18509
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18510
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18511
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23126 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23127
24 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23128
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23129
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23130
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23131
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23132
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23133

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18512
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18513
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18514
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18515
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 18516
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23134
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23135
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23136
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23137
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23138
15 مديريت امور بانكي با سوابق تحصيلي صرفا 23139
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23140
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23141
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23142

 مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار تحصيليصرفا با سوابق  18517
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18518
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18519
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18520
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18521
20 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23143
15 حسابداري با سوابق تحصيليصرفا  23144
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23145
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23146
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23147
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23148
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23149

 مركز ميانه -استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نور 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 18522 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18523 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18524 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 23150 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23151 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23152 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23153 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23154 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23155 مديريت دولتي 15
سوابق تحصيليصرفا با  23156 مديريت صنعتي 15

 مركز هشترود -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18525 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18526 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 23157 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23158 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23159 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23160 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23161 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23162 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23163 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23164 مديريت صنعتي 15

 واحد آذرشهر -نور استان آذربايجان شرقي  دانشگاه پيام
صرفا با سوابق تحصيلي 23165 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23166 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23167 مديريت دولتي 15

 واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
تحصيليصرفا با سوابق  23168 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23169 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23170 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23171 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23172 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23173 مديريت صنعتي 15

 واحد اهر -شرقي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18527 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18528 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18529 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 23174 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23175 حسابداري 15
با سوابق تحصيليصرفا  23176 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23177 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23178 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23179 مديريت صنعتي 15

 واحد ايلخچي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 23180 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23181 بازرگانيمديريت  15
صرفا با سوابق تحصيلي 23182 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23183 مديريت صنعتي 15

 واحد بستان آباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 23184 حسابداري 15
تحصيليصرفا با سوابق  23185 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23186 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23187 مديريت دولتي 15

 واحد بناب مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 23188 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23189 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23190 مديريت دولتي 15

 واحد بنيس -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18530 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18531 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18532 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18533 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18534 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
صرفا با سوابق تحصيلي 18535 علوم و مهندسي محيط زيست 20
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 واحد بنيس –دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   ادامه
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

16 اقتصاد كشاورزي تحصيليصرفا با سوابق  23191
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23192
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23193
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23194

 واحد تركمنچاي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23195
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23196
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23197
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23198

 واحد جلفا -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23199 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23200
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23201
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23202
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23203
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23204
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23205

 واحد خسروشاه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23206
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23207
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23208

 واحد زنوز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23209 اقتصاد
15 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق  23210
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23211
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23212

 واحد سراب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23213 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23214
15 روانشناسي تحصيليصرفا با سوابق  23215
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23216
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23217
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23218

 واحد شربيان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23219 اقتصاد
15 حسابداري با سوابق تحصيليصرفا  23220
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23221
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23222

 واحد عجب شير -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18536
16 اقتصاد كشاورزي تحصيليصرفا با سوابق  23223
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23224
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23225
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23226

 واحد قره اغاج -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18537
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18538
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23227
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23228
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23229
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23230

 واحد كليبر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18539
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18540
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23231 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23232
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23233
15 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 23234
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23235

 واحد گوگان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23236 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23237
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23238
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23239
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23240

 واحد ملكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18541
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18542
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18543
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18544
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23241 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23242
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23243
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23244
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23245
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23246

 واحد ممقان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18545
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18546

 واحد ممقان –دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 18547 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18548 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23247 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23248 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23249 مديريت بازرگاني 15

 واحد ورزقان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 23250 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23251 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23252 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23253 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23254 مديريت صنعتي 15

 واحد هادي شهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18549 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18550 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23255 كشاورزياقتصاد  16
صرفا با سوابق تحصيلي 23256 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23257 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23258 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23259 مديريت صنعتي 15

 هريسواحد  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 23260 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23261 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23262 مديريت بازرگاني 15

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
با آزمون 18551 زيست شناسي 40
با آزمون 18552 زيست شناسي گياهي 40
با آزمون 18553 شيمي محض 40
با آزمون 18554 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
با آزمون 23263 اقتصاد 15
با آزمون 23264 حسابداري 15
با آزمون 23265 روانشناسي 15
با آزمون 23266 شيمي كاربردي 32
با آزمون 23267 مديريت بازرگاني 15
آزمونبا  23268 مديريت دولتي 15
با آزمون 23269 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18555 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18556 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18557 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18558 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18559 علوم دامي مهندسي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23270 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23271 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23272 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23273 علوم ورزشي 30

 )محل تحصيل قوشچي(مركز اروميه  - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 23274 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23275 حسابداري 15

 مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 23276 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23277 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23278 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23279 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23280 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23281 مديريت دولتي 15

 مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
با آزمون 23282 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18560 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18561 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18562 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18563 شيمي محض 40
سوابق تحصيليصرفا با  18564 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
صرفا با سوابق تحصيلي 18565 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23283 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23284 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23285 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 23286 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23287 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23288 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23289 مديريت دولتي 15

 مركز شاهين دژ - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18566 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18567 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18568 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18569 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18570 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23290 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23291 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23292 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23293 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23294 مديريت صنعتي 15
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  دژ مركز شاهين - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
  )محل تحصيل كشاورز(

ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23295

 مركز ماكو - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18571
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18572
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23296
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23297
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23298
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23299
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23300
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23301
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23302

 مركز مهاباد - استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18573
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18574
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18575
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18576
20 داميمهندسي علوم  صرفا با سوابق تحصيلي 18577
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23303 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23304
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23305
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23306
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23307
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23308
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23309
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23310
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23311
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23312

  مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 )محل تحصيل گوك تپه(

15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23313
 مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18578
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18579
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18580
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18581
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18582
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23314
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23315
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23316
30 روانشناسي سوابق تحصيليصرفا با  23317
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23318
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23319
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23320
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23321

 مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
25 آموزش كشاورزي پايدارترويج و  صرفا با سوابق تحصيلي 18583
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18584
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18585
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18586
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18587
15 جهانگردي تحصيليصرفا با سوابق  23322
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23323
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23324
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23325
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23326
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23327
15 مديريت دولتي سوابق تحصيليصرفا با  23328
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23329

 واحد اشنويه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18588
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18589
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18590
20 دامي مهندسي علوم صرفا با سوابق تحصيلي 18591
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23330
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23331

 واحد پلدشت - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23332

 پيرانشهرواحد  - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23333
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23334
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23335
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23336
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23337

 واحد تكاب - غربي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18592
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18593
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18594
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23338
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23339

 واحد تكاب – غربيدانشگاه پيام نور استان آذربايجان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 23340 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 23341 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23342 مديريت دولتي 15

 واحد سردشت - آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور استان 
صرفا با سوابق تحصيلي 23343 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23344 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23345 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23346 مديريت دولتي 15

 واحد سلماس - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 23347 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23348 مديريت صنعتي 15

 واحد سيه چشمه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 23349 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23350 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23351 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23352 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23353 مديريت دولتي 15

 واحد فيرورق - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 23354 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23355 حسابداري 15
تحصيليصرفا با سوابق  23356 روانشناسي 15

 واحد قره ضياالدين - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 23357 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23358 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23359 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23360 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23361 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23362 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23363 مديريت صنعتي 15

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
با آزمون 18595 زيست شناسي 40
با آزمون 18596 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
با آزمون 23364 حسابداري 15
با آزمون 23365 روانشناسي 15
با آزمون 23366 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 23367 مديريت دولتي 15
با آزمون 23368 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18597 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18598 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18599 شناسي گياهيزيست  40
صرفا با سوابق تحصيلي 18600 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18601 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18602 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23369 اقتصاد 15
سوابق تحصيليصرفا با  23370 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23371 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23372 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23373 علوم ورزشي 30

 مركز خلخال -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
صرفا با سوابق تحصيلي 23374 اقتصاد 15
با سوابق تحصيليصرفا  23375 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23376 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23377 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23378 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23379 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23380 مديريت دولتي 15

 مركز گرمي -اردبيل دانشگاه پيام نور استان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18603 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18604 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23381 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23382 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23383 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23384 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23385 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23386 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23387 مديريت صنعتي 15

 مركز مشكين شهر -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
صرفا با سوابق تحصيلي 18605 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 25
صرفا با سوابق تحصيلي 23388 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23389 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23390 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23391 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23392 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23393 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23394 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23395 مديريت دولتي 15

 واحد بيله سوار -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
صرفا با سوابق تحصيلي 23396 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23397 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23398 بازرگانيمديريت  15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  99 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  بادآواحد پارس  -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18606
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 18607
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23399 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23400
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23401
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23402
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23403

 واحد سرعين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23404 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23405
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23406

 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23407
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23408
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23409
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23410

 واحد نير -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23411 اقتصاد
20 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23412
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23413
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23414
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23415
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23416

 واحد هير -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23417
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23418
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23419
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23420

 مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18608
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23421 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23422
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23423
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23424
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23425
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23426

 مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18609
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18610
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18611
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18612
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23427 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23428
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23429
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23430
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23431
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23432

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 زيست شناسي با آزمون 18613
40 شيمي محض با آزمون 18614
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 18615
15 حسابداري با آزمون 23433
15 روانشناسي با آزمون 23434
32 شيمي كاربردي با آزمون 23435
15 مديريت بازرگاني با آزمون 23436
15 مديريت دولتي با آزمون 23437
15 مديريت صنعتي آزمونبا  23438
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18616
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18617
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18618
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23439 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23440
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23441
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23442

 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 روانشناسي با آزمون 23443
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18619
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 18620
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18621
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23444 اقتصاد
20 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23445
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23446
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23447
40 كاربرديشيمي  صرفا با سوابق تحصيلي 23448
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23449
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23450
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23451
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23452

 خوانسارمركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23453
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23454

 مركز خوانسار -اصفهان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 23455 روانشناسي 15
سوابق تحصيليصرفا با  23456 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23457 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23458 مديريت صنعتي 15

 مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 23459 حسابداري 15
با آزمون 23460 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23461 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23462 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23463 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23464 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23465 مديريت صنعتي 15

 مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 23466 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18622 كشاورزي پايدارترويج و آموزش  20
صرفا با سوابق تحصيلي 23467 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23468 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23469 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23470 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23471 مديريت دولتي 15

 مركز سميرم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18623 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18624 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18625 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 23472 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23473 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23474 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23475 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23476 علم اطالعات و دانش شناسي 15

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 23477 حسابداري 15
با آزمون 23478 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 18626 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18627 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18628 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 23479 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23480 جهانگردي 15
تحصيليصرفا با سوابق  23481 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23482 مديريت صنعتي 15

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 23483 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18629 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23484 اقتصاد 15
سوابق تحصيليصرفا با  23485 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23486 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23487 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23488 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23489 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23490 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23491 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23492 مديريت صنعتي 15

 مركز فريدون شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18630 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18631 زيست شناسي 40
سوابق تحصيليصرفا با  18632 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 23493 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23494 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23495 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23496 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23497 مديريت بازرگاني 15
سوابق تحصيليصرفا با  23498 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23499 مديريت صنعتي 15

 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 23500 حسابداري 15
با آزمون 23501 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23502 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23503 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23504 مديريت دولتي 15

 مركز كوهپايه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18633 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 23505 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23506 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23507 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23508 كاربرديشيمي  32
صرفا با سوابق تحصيلي 23509 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23510 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23511 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23512 مديريت صنعتي 15

 مركز گلپايگان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان
صرفا با سوابق تحصيلي 18634 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18635 زمين شناسي 40
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 فصل دوم  100 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 گلپايگانمركز  -اصفهان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18636
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18637
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18638
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23513
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23514
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23515
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23516
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23517
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23518
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23519
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23520

 مركز نايين -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 تحصيليصرفا با سوابق  23521 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23522
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23523
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23524
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23525
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23526

 مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 زيست شناسي با آزمون 18639
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 18640
15 حسابداري با آزمون 23527
30 روانشناسي با آزمون 23528
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23529 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23530
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23531
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23532
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23533
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23534

 مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار تحصيليصرفا با سوابق  18641
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23535 اقتصاد
20 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23536
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23537
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23538
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23539
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23540
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23541
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23542

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18642
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23543 اقتصاد
15 جهانگردي با سوابق تحصيليصرفا  23544
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23545
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23546
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23547
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23548
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23549

 واحد باغ بهادران -اصفهان دانشگاه پيام نور استان 
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23550
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23551
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23552
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23553
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23554
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23555

 واحد برزك -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
20 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18643
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23556
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23557
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23558
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23559
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23560

 واحد بوئين و مياندشت -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 18644
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23561 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23562
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23563
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23564
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23565
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23566

 بهارستانواحد  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 روانشناسي با آزمون 23567
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23568
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23569
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23570
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23571

 علياواحد جرقويه  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23572
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23573
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23574

 واحد جرقويه عليا -اصفهان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

با سوابق تحصيليصرفا  23575 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23576 مديريت صنعتي 15

 واحد چادگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 23577 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23578 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23579 حسابداري 15
تحصيليصرفا با سوابق  23580 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23581 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23582 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23583 مديريت صنعتي 15

 واحد خميني شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 23584 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23585 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23586 مديريت بازرگاني 15

 واحد خور -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 23587 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23588 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23589 مديريت بازرگاني 15

 خوراسگانواحد  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 23590 حسابداري 15
با آزمون 23591 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23592 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23593 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23594 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23595 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23596 مديريت صنعتي 15

 واحد داران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18645 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23597 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23598 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23599 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23600 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23601 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23602 مديريت دولتي 15

 واحد دهاقان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18646 زيست شناسي 40
سوابق تحصيليصرفا با  18647 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18648 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23603 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23604 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23605 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23606 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23607 مديريت صنعتي 15

 واحد دهق -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 23608 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23609 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23610 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23611 مديريت بازرگاني 15
با سوابق تحصيليصرفا  23612 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23613 مديريت صنعتي 15

 واحد زاينده رود -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 23614 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23615 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23616 مديريت بازرگاني 15
سوابق تحصيليصرفا با  23617 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23618 مديريت صنعتي 15

 واحد زواره -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 23619 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23620 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23621 مديريت بازرگاني 15

 واحد علويجه -اصفهان دانشگاه پيام نور استان 
صرفا با سوابق تحصيلي 23622 مديريت صنعتي 15

 واحد فالورجان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 23623 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23624 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23625 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23626 مديريت صنعتي 15

 واحد فوالد شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 23627 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23628 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23629 مديريت صنعتي 15

 واحد قمصر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 23630 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23631 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23632 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23633 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23634 مديريت صنعتي 15
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  قهدريجانواحد  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23635
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23636
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23637
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23638

 واحد گز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23639
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23640
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23641

 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 روانشناسي با آزمون 23642
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23643 اقتصاد
15 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 23644
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23645

 واحد نوش آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23646

 واحد ورزنه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
25 علوم و مهندسي محيط زيست سوابق تحصيليصرفا با  18649
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23647
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23648
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23649
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23650
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23651

 واحد هرند -اصفهان دانشگاه پيام نور استان 
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23652
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23653
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23654
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23655
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23656

 مركز كرج - البرز دانشگاه پيام نور استان 
40 زيست شناسي با آزمون 18650
40 شيمي محض با آزمون 18651
20 علوم و مهندسي شيالت با آزمون 18652
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 18653
20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون 18654
12 با آزمون 23657 اقتصاد
15 جهانگردي با آزمون 23658
15 حسابداري با آزمون 23659
30 روانشناسي با آزمون 23660
32 شيمي كاربردي با آزمون 23661
15 مديريت بازرگاني با آزمون 23662
15 مديريت دولتي با آزمون 23663
15 مديريت صنعتي با آزمون 23664
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18655
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18656
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18657
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23665
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23666

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
15 حسابداري با آزمون 23667
15 روانشناسي با آزمون 23668
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23669
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23670
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23671
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23672

 واحد طالقان - دانشگاه پيام نور استان البرز 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18658
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18659
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23673
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23674
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23675
15 مديريت دولتي سوابق تحصيلي صرفا با 23676

 واحد گرمدره - دانشگاه پيام نور استان البرز 
15 مديريت بازرگاني با آزمون 23677
15 مديريت دولتي با آزمون 23678
15 مديريت صنعتي با آزمون 23679
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23680
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23681

 واحد ماهدشت - نور استان البرز دانشگاه پيام 
15 حسابداري با آزمون 23682
15 روانشناسي با آزمون 23683
15 مديريت بازرگاني با آزمون 23684
15 مديريت دولتي با آزمون 23685
15 مديريت صنعتي با آزمون 23686
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18660
16 كشاورزياقتصاد  صرفا با سوابق تحصيلي 23687

 واحد نظرآباد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
15 روانشناسي با آزمون 23688
15 مديريت بازرگاني با آزمون 23689
15 مديريت صنعتي با آزمون 23690
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18661

 واحد نظرآباد -البرز دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 18662 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23691 حسابداري 15

 واحد هشتگرد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
با آزمون 23692 حسابداري 15
با آزمون 23693 روانشناسي 15
با آزمون 23694 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 23695 مديريت دولتي 15
با آزمون 23696 مديريت صنعتي 15

 مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 18663 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18664 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18665 گياهيزيست شناسي  40
صرفا با سوابق تحصيلي 18666 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18667 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
صرفا با سوابق تحصيلي 18668 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23697 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23698 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23699 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23700 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23701 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23702 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 23703 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23704 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23705 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23706 مديريت صنعتي 15

 مركز دهلران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 18669 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
سوابق تحصيليصرفا با  18670 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23707 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23708 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23709 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23710 مديريت بازرگاني 15

 )محل تحصيل زرين آباد(مركز دهلران  - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 23711 دولتيمديريت  15

 واحد آبدانان - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 23712 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23713 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23714 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23715 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23716 صنعتيمديريت  15

 واحد اركواز - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 23717 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23718 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23719 مديريت دولتي 15

 واحد ايوان - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 23720 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23721 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23722 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23723 مديريت صنعتي 15

 واحد بدره - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 18671 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 23724 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23725 مديريت صنعتي 15

 واحد دره شهر - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 23726 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23727 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23728 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23729 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23730 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 23731 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23732 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23733 مديريت صنعتي 15

 سرابلهواحد  - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 18672 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 23734 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23735 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23736 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23737 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23738 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23739 مديريت دولتي 15

 )محل تحصيل هليالن(واحد سرابله  - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 23740 حسابداري 15

 واحد مهران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 23741 حسابداري 15
سوابق تحصيلي صرفا با 23742 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23743 مديريت دولتي 15

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
صرفا با سوابق تحصيلي 18673 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23744 حسابداري 15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  102 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مركز برازجان - بوشهر دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23745
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23746
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23747
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23748

 )محل تحصيل سعدآباد(مركز برازجان  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23749

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
15 روانشناسي با آزمون 23750
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18674
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18675
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18676
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18677
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18678
20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 18679
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 18680
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18681
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18682
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23751 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23752
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23753
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23754
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23755
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23756
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23757
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23758
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23759
15 مديريت صنعتي تحصيليصرفا با سوابق  23760

 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18683
20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 18684
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18685
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23761
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23762
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23763
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23764
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23765

 واحد اهرم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار با سوابق تحصيلي صرفا 18686
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18687
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23766
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23767
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23768

 واحد بندر دير -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23769
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23770
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23771
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23772

 واحد بندر ديلم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18688
20 مهندسي محيط زيستعلوم و  صرفا با سوابق تحصيلي 18689
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23773
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23774

 واحد بندر كنگان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18690
15 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق  23775
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23776
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23777
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23778
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23779

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 18691
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18692
20 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23780
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23781
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23782
15 مديريت بازرگاني تحصيليصرفا با سوابق  23783
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23784

 واحد جم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18693
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18694
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23785
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23786
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23787

 واحد خورموج -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18695
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23788 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23789
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23790
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23791
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23792

 واحد خورموج - بوشهر دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 23793 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23794 دولتيمديريت  15
صرفا با سوابق تحصيلي 23795 مديريت صنعتي 15

 واحد شبانكاره -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
صرفا با سوابق تحصيلي 18696 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18697 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 23796 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23797 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23798 مديريت بازرگاني 15

 تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 23799 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23800 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23801 علوم ورزشي 30

 تهران شرق - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 18698 زيست شناسي 40
با آزمون 18699 علوم و مهندسي محيط زيست 20
با آزمون 23802 اقتصاد كشاورزي 16
با آزمون 23803 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 18700 زمين شناسي 40
سوابق تحصيليصرفا با  18701 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18702 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18703 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
صرفا با سوابق تحصيلي 18704 مهندسي علوم دامي 20

 تهران غرب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 23804 اقتصاد 15
آزمون با 23805 جهانگردي 15
با آزمون 23806 حسابداري 15
با آزمون 23807 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 23808 مديريت دولتي 15
با آزمون 23809 مديريت صنعتي 15

 مركز اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 23810 حسابداري 15
با آزمون 23811 روانشناسي 15
با آزمون 23812 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 23813 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23814 اقتصاد كشاورزي 16

 مركز پاكدشت - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 23815 حسابداري 15
با آزمون 23816 روانشناسي 15
با آزمون 23817 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18705 پايدارترويج و آموزش كشاورزي  20
صرفا با سوابق تحصيلي 18706 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18707 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 23818 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23819 اقتصاد كشاورزي 20
تحصيلي صرفا با سوابق 23820 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23821 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23822 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23823 مديريت صنعتي 15

 مركز پرند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 23824 حسابداري 15
با آزمون 23825 روانشناسي 30
با آزمون 23826 بازرگانيمديريت  15
صرفا با سوابق تحصيلي 23827 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23828 علوم ورزشي 30

 مركز حسن آباد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 23829 حسابداري 15
با آزمون 23830 روانشناسي 30
با آزمون 23831 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 23832 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23833 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23834 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23835 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23836 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23837 مديريت صنعتي 15

 مركز دماوند - استان تهران دانشگاه پيام نور 
با آزمون 23838 حسابداري 15
با آزمون 23839 روانشناسي 30
با آزمون 23840 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 23841 مديريت دولتي 15
با آزمون 23842 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18708 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18709 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18710 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18711 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18712 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18713 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18714 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
صرفا با سوابق تحصيلي 18715 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23843 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23844 اقتصاد كشاورزي 16
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 مركز دماوند -تهران دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23845
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23846

 مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
40 شيمي محض با آزمون 18716
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 18717
15 جهانگردي با آزمون 23847
15 حسابداري آزمونبا  23848
15 روانشناسي با آزمون 23849
32 شيمي كاربردي با آزمون 23850
15 مديريت بازرگاني با آزمون 23851
15 مديريت دولتي با آزمون 23852
15 مديريت صنعتي با آزمون 23853
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18718
40 زمين شناسي سوابق تحصيليصرفا با  18719
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23854 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23855
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23856

 واحد بهارستان رباط كريم - دانشگاه پيام نور استان تهران 
15 حسابداري با آزمون 23857
15 روانشناسي با آزمون 23858
32 شيمي كاربردي با آزمون 23859
15 مديريت بازرگاني با آزمون 23860
15 مديريت دولتي با آزمون 23861
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18720
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23862

 واحد پيشوا - دانشگاه پيام نور استان تهران 
15 حسابداري با آزمون 23863
30 روانشناسي با آزمون 23864
15 مديريت بازرگاني با آزمون 23865
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18721

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
15 با آزمون 23866 اقتصاد
15 حسابداري با آزمون 23867
15 روانشناسي با آزمون 23868
15 مديريت بازرگاني آزمونبا  23869
15 مديريت دولتي با آزمون 23870
15 مديريت صنعتي با آزمون 23871
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23872
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23873

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
15 جهانگردي با آزمون 23874
15 حسابداري با آزمون 23875
15 روانشناسي با آزمون 23876
15 مديريت دولتي با آزمون 23877
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18722
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18723
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23878 اقتصاد
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23879
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23880

 واحد شهريار - دانشگاه پيام نور استان تهران 
40 زيست شناسي با آزمون 18724
20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون 18725
30 روانشناسي با آزمون 23881
15 مديريت بازرگاني با آزمون 23882
15 مديريت دولتي با آزمون 23883
15 مديريت صنعتي با آزمون 23884
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18726
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23885 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23886
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23887
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23888

 واحد فيروزكوه - استان تهران دانشگاه پيام نور 
15 حسابداري با آزمون 23889
30 روانشناسي با آزمون 23890
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18727
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23891
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23892
15 مديريت دولتي تحصيليصرفا با سوابق  23893

 واحد لواسانات - دانشگاه پيام نور استان تهران 
15 جهانگردي با آزمون 23894
15 حسابداري با آزمون 23895
30 روانشناسي با آزمون 23896
15 مديريت بازرگاني با آزمون 23897
15 مديريت دولتي با آزمون 23898
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18728
40 شناسيزيست  صرفا با سوابق تحصيلي 18729
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18730
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18731
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23899
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23900
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23901

 واحد مالرد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

با آزمون 23902 حسابداري 15
با آزمون 23903 روانشناسي 15
با آزمون 23904 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 23905 مديريت دولتي 15
با آزمون 23906 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23907 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23908 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23909 جهانگردي 15

 مركز بروجن - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 18732 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18733 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23910 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23911 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23912 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23913 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 23914 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23915 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23916 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23917 مديريت صنعتي 15

 مركز شهركرد - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
با آزمون 18734 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
با آزمون 23918 حسابداري 15
با آزمون 23919 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18735 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18736 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18737 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18738 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18739 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23920 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23921 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23922 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23923 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23924 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23925 مديريت دولتي 15

 مركز فارسان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 18740 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 25
صرفا با سوابق تحصيلي 23926 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23927 اقتصاد كشاورزي 16
سوابق تحصيليصرفا با  23928 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23929 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23930 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23931 مديريت بازرگاني 15

  مركز فارسان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 )محل تحصيل بابا حيدر(

تحصيلي صرفا با سوابق 23932 مديريت دولتي 15
 واحد اردل - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

صرفا با سوابق تحصيلي 18741 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18742 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
صرفا با سوابق تحصيلي 23933 حسابداري 15
تحصيليصرفا با سوابق  23934 روانشناسي 30

 واحد بلداجي - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 23935 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23936 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23937 مديريت دولتي 15

 واحد جونقان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 18743 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23938 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23939 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23940 مديريت دولتي 15

 واحد سامان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
سوابق تحصيليصرفا با  23941 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23942 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23943 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23944 مديريت صنعتي 15

 واحد شلمزار - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 18744 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 23945 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 23946 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23947 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 23948 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23949 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 23950 مديريت دولتي 15

 واحد فرخ شهر - نور استان چهار محال و بختياري دانشگاه پيام 
صرفا با سوابق تحصيلي 18745 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18746 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18747 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 23951 حسابداري 15
سوابق تحصيلي صرفا با 23952 روانشناسي 15
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 واحد گندمان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18748
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18749
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23953
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23954
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23955
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23956

 واحد لردگان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18750
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23957
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23958
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23959
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23960
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23961
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23962

 مركز طبس -استان خراسان جنوبي  دانشگاه پيام نور
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18751
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18752
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23963
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23964
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23965
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23966
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23967
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23968

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18753
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18754
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18755
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18756
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18757
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 18758
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18759
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23969 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 23970
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23971
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23972
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23973
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23974
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23975
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23976
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23977
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23978
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23979

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18760
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18761
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18762
15 صرفا با سوابق تحصيلي 23980 اقتصاد
15 جهانگردي با سوابق تحصيليصرفا  23981
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23982
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23983
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23984
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23985
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23986

 مركز قائن -خراسان جنوبي دانشگاه پيام نور استان 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18763
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 23987
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23988
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23989
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 23990
15 علوم ورزشي با سوابق تحصيلي صرفا 23991
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23992
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 23993
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 23994

 واحد اسديه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18764
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18765
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 23995
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 23996
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 23997
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 23998
15 مديريت دولتي تحصيليصرفا با سوابق  23999

 واحد بشرويه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18766
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18767
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 18768
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18769
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18770
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24000
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24001
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24002
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24003

 واحد بشرويه -خراسان جنوبي دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 24004 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24005 مديريت دولتي 15

 واحد حاجي آباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18771 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24006 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24007 روانشناسي 15

 واحد خضري دشت بياض -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 24008 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24009 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24010 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24011 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24012 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24013 مديريت صنعتي 15

 واحد خوسف -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيليصرفا با سوابق  18772 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24014 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24015 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24016 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24017 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24018 مديريت دولتي 15

 واحد زهان -استان خراسان جنوبي دانشگاه پيام نور 
صرفا با سوابق تحصيلي 24019 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24020 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24021 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24022 مديريت دولتي 15

 واحد سرايان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 24023 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24024 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24025 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24026 مديريت دولتي 15

 واحد سربيشه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيليصرفا با سوابق  24027 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24028 مديريت بازرگاني 15

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18773 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24029 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24030 حسابداري 15
سوابق تحصيليصرفا با  24031 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24032 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24033 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24034 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24035 مديريت صنعتي 15

 مركز تربت حيدريه -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18774 آموزش كشاورزي پايدارترويج و  20
صرفا با سوابق تحصيلي 18775 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18776 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18777 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18778 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18779 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24036 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24037 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24038 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24039 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24040 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24041 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24042 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24043 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24044 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24045 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24046 مديريت صنعتي 15

  مركز تربت حيدريه -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 )محل تحصيل دولت آباد زاوه(

صرفا با سوابق تحصيلي 24047 مديريت بازرگاني 15
 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

با آزمون 24048 روانشناسي 15
سوابق تحصيليصرفا با  18780 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18781 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18782 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18783 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24049 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24050 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24051 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24052 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24053 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24054 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24055 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24056 مديريت دولتي 15

 مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18784 شيمي محض 40
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 فصل دوم  105 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مركز فريمان - خراسان رضوي دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18785
15 سوابق تحصيلي صرفا با 24057 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24058
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24059
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24060
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24061
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24062
15 مديريت بازرگاني با سوابق تحصيليصرفا  24063
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24064

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18786
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18787
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18788
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24065 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24066
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24067
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24068
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24069
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24070

 مركز كاشمر -پيام نور استان خراسان رضوي دانشگاه 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18789
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24071 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24072
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24073
15 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق  24074
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24075
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24076
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24077

 مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18790
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18791
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18792
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18793
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24078
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24079
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24080
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24081
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24082
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24083
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24084
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24085

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
40 زيست شناسي با آزمون 18794
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 18795
20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون 18796
20 مهندسي علوم دامي با آزمون 18797
15 با آزمون 24086 اقتصاد
15 جهانگردي با آزمون 24087
15 حسابداري با آزمون 24088
30 روانشناسي با آزمون 24089
32 شيمي كاربردي با آزمون 24090
15 مديريت بازرگاني با آزمون 24091
15 مديريت دولتي با آزمون 24092
15 مديريت صنعتي با آزمون 24093
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18798
40 زمين شناسي تحصيليصرفا با سوابق  18799
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18800
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18801
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24094
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24095
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24096

 مركز نيشابور -استان خراسان رضوي  دانشگاه پيام نور
15 حسابداري با آزمون 24097
15 روانشناسي با آزمون 24098
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18802
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24099 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24100
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24101
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24102
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24103

 واحد بجستان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24104
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24105
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24106
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24107
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24108

 واحد تايباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18803
15 سوابق تحصيلي صرفا با 24109 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24110
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24111
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24112

 واحد تايباد - خراسان رضوي دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 24113 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24114 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24115 مديريت دولتي 15

 واحد تربت جام -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18804 زمين شناسي 40
تحصيليصرفا با سوابق  18805 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24116 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24117 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24118 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24119 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24120 مديريت بازرگاني 15
سوابق تحصيليصرفا با  24121 مديريت صنعتي 15

 واحد جغتاي -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 24122 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24123 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24124 روانشناسي 15

 واحد جوين نقاب -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
با سوابق تحصيليصرفا  18806 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18807 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
صرفا با سوابق تحصيلي 18808 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18809 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24125 اقتصاد كشاورزي 16
با سوابق تحصيليصرفا  24126 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24127 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24128 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24129 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24130 مديريت صنعتي 15

 واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18810 آموزش كشاورزي پايدارترويج و  20
صرفا با سوابق تحصيلي 18811 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24131 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24132 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24133 جهانگردي 15
تحصيليصرفا با سوابق  24134 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24135 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24136 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24137 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24138 مديريت صنعتي 15

 واحد خواف -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18812 شناسيزمين  40
صرفا با سوابق تحصيلي 18813 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18814 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24139 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24140 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24141 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24142 بازرگاني مديريت 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24143 مديريت صنعتي 15

 واحد داورزن -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 24144 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24145 مديريت بازرگاني 15

 واحد درگز -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18815 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18816 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18817 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18818 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24146 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24147 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24148 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24149 مديريت دولتي 15

 واحد درود -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 24150 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24151 روانشناسي 30

 واحد دوغارون -پيام نور استان خراسان رضوي دانشگاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 24152 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24153 مديريت دولتي 15

 واحد رشتخوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 24154 روانشناسي 15

 واحد سرخس -رضوي دانشگاه پيام نور استان خراسان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18819 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24155 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24156 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24157 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24158 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24159 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24160 مديريت صنعتي 15

 واحد سرواليت -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 24161 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24162 روانشناسي 30
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 واحد فيروزه -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18820
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24163
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24164

 واحد كالت -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
15 روانشناسي تحصيليصرفا با سوابق  24165
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24166

 مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
15 روانشناسي با آزمون 24167
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18821
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18822
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18823
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18824
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18825
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 18826
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18827
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18828
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24168 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24169
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24170
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24171
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24172
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24173
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24174
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24175
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24176

  مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 )محل تحصيل غالمان(

15 حسابداري سوابق تحصيليصرفا با  24177
 واحد اسفراين -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 

40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18829
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18830
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24178 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24179
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24180
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24181
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24182
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24183
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24184
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24185
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24186

 واحد اشخانه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24187
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24188
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24189
15 مديريت دولتي تحصيليصرفا با سوابق  24190

 واحد جاجرم -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24191
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24192
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24193
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24194

 واحد راز -شمالي دانشگاه پيام نور استان خراسان 
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18831
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24195
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24196
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24197

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24198 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24199
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24200
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24201
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24202
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24203

 واحد فاروج -پيام نور استان خراسان شمالي دانشگاه 
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24204
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24205

 واحد گرمه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24206
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24207
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24208
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24209

 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
15 حسابداري با آزمون 24210
15 روانشناسي با آزمون 24211
15 مديريت بازرگاني با آزمون 24212
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18832
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18833
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24213 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24214
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24215
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24216

 مركز اهواز -استان خوزستان دانشگاه پيام نور 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

با آزمون 18834 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
با آزمون 18835 زيست شناسي 40
با آزمون 18836 زيست شناسي گياهي 40
با آزمون 18837 شيمي محض 40
آزمون با 18838 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
با آزمون 18839 علوم و مهندسي محيط زيست 20
با آزمون 18840 مهندسي علوم دامي 20
با آزمون 24217 اقتصاد 15
با آزمون 24218 جهانگردي 15
با آزمون 24219 حسابداري 15
با آزمون 24220 روانشناسي 30
با آزمون 24221 شيمي كاربردي 32
با آزمون 24222 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 24223 مديريت دولتي 15
با آزمون 24224 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18841 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24225 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24226 علم اطالعات و دانش شناسي 15
تحصيليصرفا با سوابق  24227 علوم ورزشي 30

 )ره(مركز بندر امام خميني -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
با آزمون 24228 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18842 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18843 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18844 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24229 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24230 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24231 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24232 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24233 مديريت صنعتي 15

 مركز بهبهان -خوزستان دانشگاه پيام نور استان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18845 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24234 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24235 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24236 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24237 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24238 مديريت صنعتي 15

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18846 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18847 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18848 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18849 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18850 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24239 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24240 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24241 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24242 علوم ورزشي 15

 مركز دزفول -خوزستان دانشگاه پيام نور استان 
با آزمون 18851 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
با آزمون 24243 حسابداري 15
با آزمون 24244 روانشناسي 15
با آزمون 24245 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 24246 مديريت دولتي 15
تحصيليصرفا با سوابق  18852 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18853 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18854 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24247 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24248 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24249 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24250 علم اطالعات و دانش شناسي 15

 مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18855 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18856 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18857 زيست شناسي گياهي 40
تحصيليصرفا با سوابق  24251 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24252 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24253 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24254 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24255 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24256 شيمي كاربردي 32
تحصيليصرفا با سوابق  24257 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24258 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24259 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24260 مديريت صنعتي 15

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
با آزمون 24261 حسابداري 15
با آزمون 24262 روانشناسي 15
با آزمون 24263 بازرگانيمديريت  15
با آزمون 24264 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18858 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24265 اقتصاد كشاورزي 16
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 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18859
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18860
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18861
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18862
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18863
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24266
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24267
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24268
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24269
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24270
15 مديريت صنعتي سوابق تحصيليصرفا با  24271

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24272
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24273
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24274
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24275
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24276

 واحد اروند كنار -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
20 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18864
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24277

 واحد الوان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24278
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24279
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24280

 واحد اميديه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24281

 واحد انديكا -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
40 زيست شناسي سوابق تحصيليصرفا با  18865
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18866
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24282
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24283
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24284
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24285
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24286
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24287
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24288

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
15 حسابداري با آزمون 24289
15 روانشناسي با آزمون 24290
16 اقتصاد كشاورزي سوابق تحصيليصرفا با  24291
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24292

 واحد ايذه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18867
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18868
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18869
20 داميمهندسي علوم  صرفا با سوابق تحصيلي 18870
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24293 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24294
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24295
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24296
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24297
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24298

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24299
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24300
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24301
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24302
15 دولتي مديريت صرفا با سوابق تحصيلي 24303

 واحد بستان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24304 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24305
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24306
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24307

 واحد تركالكي -نور استان خوزستان دانشگاه پيام 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18871
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18872
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18873
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24308
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24309

 واحد دهدز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18874
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24310
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24311
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24312

 واحد رامشير -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24313
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24314
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24315
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24316

 واحد شوش - دانشگاه پيام نور استان خوزستان
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

با آزمون 24317 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18875 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18876 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24318 اقتصاد 15
با سوابق تحصيليصرفا  24319 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24320 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24321 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24322 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24323 مديريت دولتي 15

 واحد شوشتر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
آزمونبا  24324 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18877 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18878 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24325 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24326 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24327 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24328 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24329 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24330 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24331 مديريت صنعتي 15

 واحد گتوند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 24332 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24333 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24334 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24335 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24336 مديريت صنعتي 15

 واحد اللي -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
تحصيليصرفا با سوابق  18879 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24337 مديريت دولتي 15

 واحد ماهشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18880 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18881 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24338 اقتصاد 15
سوابق تحصيليصرفا با  24339 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24340 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24341 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24342 مديريت صنعتي 15

 واحد مسجد سليمان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18882 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18883 زيستعلوم و مهندسي محيط  20
صرفا با سوابق تحصيلي 18884 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24343 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24344 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24345 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24346 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24347 دولتي مديريت 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24348 مديريت صنعتي 15

 واحد هفتگل -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 24349 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24350 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24351 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24352 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24353 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24354 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24355 مديريت صنعتي 15

 واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 24356 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24357 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24358 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24359 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24360 مديريت صنعتي 15

 واحد هويزه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
با سوابق تحصيلي صرفا 24361 علم اطالعات و دانش شناسي 15

 مركز ابهر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18885 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18886 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18887 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18888 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18889 زيستعلوم و مهندسي محيط  20
صرفا با سوابق تحصيلي 24362 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24363 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24364 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24365 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24366 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24367 بازرگانيمديريت  15
صرفا با سوابق تحصيلي 24368 مديريت دولتي 15

 مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
با آزمون 24369 حسابداري 15
با آزمون 24370 روانشناسي 15
با آزمون 24371 مديريت بازرگاني 15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  108 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مركز زنجان -زنجان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18890
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18891
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18892
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18893
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18894
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18895
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18896
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24372 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24373
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24374
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24375
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24376
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24377
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24378

 مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18897
20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 18898
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18899
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24379 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24380
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24381
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24382
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24383
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24384
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24385

 )محل تحصيل سجاس رود(مركز قيدار  - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
15 حسابداري با سوابق تحصيلي صرفا 24386

 واحد ايجرود - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24387
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24388
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24389
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24390

 واحد خرمدره - استان زنجان دانشگاه پيام نور 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24391
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24392
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24393
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24394
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24395

 واحد سلطانيه - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18900
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24396
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24397
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24398
15 روانشناسي سوابق تحصيليصرفا با  24399
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24400

 واحد صائين قلعه - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24401 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24402
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24403
15 مديريت بازرگاني سوابق تحصيلي صرفا با 24404

 )آب بر(واحد طارم  - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18901
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18902
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24405
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24406

 واحد ماه نشان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18903
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24407
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24408
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24409
15 مديريت دولتي با سوابق تحصيليصرفا  24410

 مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18904
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18905
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18906
15 تحصيليصرفا با سوابق  24411 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24412
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24413
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24414
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24415
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24416
15 مديريت بازرگاني با سوابق تحصيلي صرفا 24417
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24418
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24419

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18907
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18908
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18909
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 18910
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18911

 مركز سمنان -سمنان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 24420 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24421 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24422 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24423 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24424 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24425 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24426 بازرگانيمديريت  15
صرفا با سوابق تحصيلي 24427 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24428 مديريت صنعتي 15

 )محل تحصيل سرخه(مركز سمنان  - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 24429 جهانگردي 15
تحصيليصرفا با سوابق  24430 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24431 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24432 مديريت دولتي 15

 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18912 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18913 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18914 شناسي گياهيزيست  40
صرفا با سوابق تحصيلي 18915 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24433 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24434 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24435 جهانگردي 15
تحصيليصرفا با سوابق  24436 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24437 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24438 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24439 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24440 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24441 مديريت صنعتي 15

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18916 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18917 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24442 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24443 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24444 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24445 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24446 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24447 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24448 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24449 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24450 مديريت صنعتي 15

 واحد آرادان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 24451 حسابداري 15

 واحد ايوانكي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 24452 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24453 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24454 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24455 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24456 مديريت صنعتي 15

 واحد مهدي شهر - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 24457 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24458 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24459 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24460 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24461 مديريت بيمه 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24462 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24463 مديريت صنعتي 15

 واحد ميامي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
تحصيليصرفا با سوابق  24464 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24465 روانشناسي 15

 مركز ايرانشهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18918 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18919 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18920 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24466 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24467 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24468 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24469 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24470 مديريت دولتي 15

 مركز چابهار -بلوچستان دانشگاه پيام نور استان سيستان و 
صرفا با سوابق تحصيلي 18921 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18922 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24471 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24472 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24473 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24474 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24475 مديريت دولتي 15

 مركز خاش -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18923 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18924 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24476 حسابداري 15
 



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  109 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مركز خاش -سيستان و بلوچستان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24477
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24478
15 مديريت دولتي با سوابق تحصيليصرفا  24479

 مركز زابل -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
15 حسابداري با آزمون 24480
15 روانشناسي با آزمون 24481
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18925
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18926
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18927
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24482 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24483
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24484
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24485

 مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
15 حسابداري با آزمون 24486
15 روانشناسي با آزمون 24487
15 مديريت بازرگاني با آزمون 24488
15 مديريت دولتي با آزمون 24489
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18928
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18929
40 زيست شناسي تحصيلي صرفا با سوابق 18930
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18931
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18932
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 18933
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18934
20 مهندسي علوم دامي سوابق تحصيليصرفا با  18935
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24490 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24491
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24492
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24493
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24494
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24495
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24496

 مركز سراوان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24497
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24498
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24499
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24500
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24501
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24502

 واحد راسك -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24503 اقتصاد
15 روانشناسي تحصيليصرفا با سوابق  24504
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24505
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24506

 واحد زهك -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18936

 سورانواحد سيب و  -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18937
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24507 اقتصاد
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24508
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24509

 واحد نيك شهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24510
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24511
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24512

 مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18938
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18939
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18940
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24513 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24514
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24515
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24516
32 شيمي كاربردي سوابق تحصيلي صرفا با 24517
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24518
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24519

 )محل تحصيل ايزدخواست(مركز آباده  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24520 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24521

 مركز استهبان -نور استان فارس دانشگاه پيام 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18941
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18942
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 18943
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 18944
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18945
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24522
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24523
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24524
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24525

 مركز استهبان -فارس دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 24526 مديريت صنعتي 15
 مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

صرفا با سوابق تحصيلي 18946 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18947 زمين شناسي 40
تحصيليصرفا با سوابق  18948 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18949 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18950 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24527 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24528 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24529 حسابداري 15
سوابق تحصيليصرفا با  24530 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24531 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24532 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24533 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24534 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24535 مديريت صنعتي 15

 مركز بوانات -پيام نور استان فارس دانشگاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 18951 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18952 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18953 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18954 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24536 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24537 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24538 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24539 مديريت دولتي 15

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 18955 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18956 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18957 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18958 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24540 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24541 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24542 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24543 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24544 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24545 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24546 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24547 مديريت بازرگاني 15
سوابق تحصيلي صرفا با 24548 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24549 مديريت صنعتي 15

 )محل تحصيل سيمكان(مركز جهرم  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 24550 حسابداري 15

 )محل تحصيل قطب آباد(مركز جهرم  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 24551 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24552 حسابداري 15

 مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 18959 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18960 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18961 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
صرفا با سوابق تحصيلي 18962 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24553 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24554 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24555 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24556 مديريت بازرگاني 15
سوابق تحصيليصرفا با  24557 مديريت صنعتي 15

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 18963 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18964 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24558 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24559 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24560 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24561 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24562 مديريت صنعتي 15

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 18965 زيست شناسي 40
با آزمون 18966 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
با آزمون 24563 جهانگردي 15
با آزمون 24564 حسابداري 30
با آزمون 24565 روانشناسي 15
با آزمون 24566 شيمي كاربردي 32
با آزمون 24567 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 24568 مديريت دولتي 15
با آزمون 24569 مديريت صنعتي 15
با سوابق تحصيليصرفا  18967 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18968 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24570 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24571 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24572 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24573 علوم ورزشي 30

  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  110 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  مركز صفاشهر -نور استان فارس دانشگاه پيام 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18969
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18970
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24574
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24575
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24576
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24577

 )محل تحصيل قادرآباد(مركز صفاشهر  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24578 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24579

 مركز فسا -فارس  دانشگاه پيام نور استان
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18971
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18972
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18973
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24580 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24581
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24582
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24583
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24584
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24585
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24586

 مركز فيروز آباد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18974
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18975
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24587
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24588
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24589
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24590
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24591
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24592
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24593

 مركز كازرون -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24594 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24595
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24596
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24597
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24598
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24599
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24600
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24601
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24602

 )محل تحصيل خشت(مركز كازرون  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24603

 مركز المرد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18976
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24604 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24605
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24606
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24607
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24608
15 علوم ورزشي با سوابق تحصيليصرفا  24609
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24610
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24611
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24612

 مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18977
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24613 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24614
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24615
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24616
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24617
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24618

 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24619 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24620
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24621
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24622

 واحد ارسنجان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24623
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24624
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24625
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24626

 واحد اشكنان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24627
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24628

 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24629
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24630
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24631
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24632
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24633

 واحد بيرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 24634 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24635 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24636 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24637 مديريت دولتي 15

 واحد پاسارگاد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 24638 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24639 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24640 مديريت صنعتي 15

 واحد خاوران -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 18978 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 18979 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24641 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24642 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24643 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24644 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24645 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24646 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24647 مديريت صنعتي 15

 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 18980 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24648 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24649 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24650 مديريت دولتي 15

 واحد رستم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 24651 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24652 مديريت بازرگاني 15

 واحد زاهد شهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 18981 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24653 مديريت صنعتي 15

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 24654 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24655 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24656 مديريت صنعتي 15

 واحد زرين دشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 24657 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24658 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24659 مديريت صنعتي 15

 واحد سپيدان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 24660 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24661 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24662 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24663 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24664 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24665 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24666 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24667 مديريت صنعتي 15

 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 24668 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24669 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24670 مديريت صنعتي 15

 واحد ششده و قره بالغ -فارس دانشگاه پيام نور استان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18982 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24671 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24672 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24673 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24674 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24675 مديريت صنعتي 15

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 24676 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24677 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24678 روانشناسي 15

 واحد قير و كارزين -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 24679 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24680 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24681 علوم ورزشي 15

 واحد كوار -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 24682 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24683 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24684 بازرگانيمديريت  15

 واحد گله دار -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 18983 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24685 حسابداري 15

 واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 24686 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24687 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24688 مديريت بازرگاني 15

 )محل تحصيل جويم(واحد الر  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 24689 اقتصاد 15
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 )محل تحصيل جويم(واحد الر  -فارس دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت رشتهعنوان  نحوه پذيرش كدرشته محل

15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24690
 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 

15 حسابداري با آزمون 24691
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18984
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18985
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18986
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24692 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24693
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24694
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24695
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24696
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24697

 )محل تحصيل كامفيروز(واحد مرودشت  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24698 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24699

 واحد مهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 تحصيليصرفا با سوابق  24700 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24701
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24702

 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24703
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24704

 ني ريزواحد  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24705
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24706
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24707
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24708

 مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 18987
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24709 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24710
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24711
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24712
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24713
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24714
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24715
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24716
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24717
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24718

 مركز تاكستان -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
20 آموزش كشاورزي پايدارترويج و  صرفا با سوابق تحصيلي 18988
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24719
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24720
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24721
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24722
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24723
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24724

 )محل تحصيل اسفرورين(مركز تاكستان  -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24725

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
40 زيست شناسي با آزمون 18989
40 شيمي محض با آزمون 18990
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 18991
15 حسابداري با آزمون 24726
30 روانشناسي با آزمون 24727
32 شيمي كاربردي با آزمون 24728
15 مديريت بازرگاني با آزمون 24729
15 مديريت دولتي با آزمون 24730
20 پايدارترويج و آموزش كشاورزي  صرفا با سوابق تحصيلي 18992
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18993
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 18994
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 18995
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 18996
15 سوابق تحصيليصرفا با  24731 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24732
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24733
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24734
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24735

 )محل تحصيل اسفرورين(مركز قزوين  -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24736

 واحد آبيك -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24737

 واحد آوج -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18997
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18998
40 شناسي گياهيزيست  صرفا با سوابق تحصيلي 18999
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19000
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24738
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24739
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24740

 واحد آوج -قزوين دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 24741 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24742 مديريت صنعتي 15

 واحد الوند قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
صرفا با سوابق تحصيلي 24743 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24744 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24745 مديريت صنعتي 15

 واحد دانسفهان -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
صرفا با سوابق تحصيلي 19001 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24746 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24747 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24748 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24749 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24750 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24751 مديريت صنعتي 15

 واحد شال -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
صرفا با سوابق تحصيلي 24752 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24753 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24754 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24755 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24756 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24757 مديريت صنعتي 15

 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
با آزمون 19002 زيست شناسي 40
با آزمون 19003 شيمي محض 40
با آزمون 19004 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
با آزمون 24758 حسابداري 15
با آزمون 24759 روانشناسي 30
با آزمون 24760 شيمي كاربردي 32
با آزمون 24761 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 24762 مديريت دولتي 15
با آزمون 24763 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19005 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19006 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19007 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19008 مهندسي علوم دامي 20
تحصيليصرفا با سوابق  24764 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24765 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24766 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24767 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24768 علوم ورزشي 30

 واحد جعفريه -دانشگاه پيام نور استان قم 
صرفا با سوابق تحصيلي 19009 زيستعلوم و مهندسي محيط  20
صرفا با سوابق تحصيلي 19010 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24769 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24770 حسابداري 15

 واحد دستجرد خلجستان -دانشگاه پيام نور استان قم 
صرفا با سوابق تحصيلي 19011 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24771 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24772 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24773 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24774 مديريت بازرگاني 15

 واحد سلفچگان -دانشگاه پيام نور استان قم 
صرفا با سوابق تحصيلي 24775 حسابداري 15

 واحد كهك -دانشگاه پيام نور استان قم 
صرفا با سوابق تحصيلي 19012 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24776 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24777 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24778 مديريت صنعتي 15

 بيجارمركز  - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19013 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19014 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19015 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19016 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24779 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24780 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24781 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24782 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24783 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24784 مديريت دولتي 15

 مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
با آزمون 24785 حسابداري 15
با آزمون 24786 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19017 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19018 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19019 زيست شناسي گياهي 40
تحصيليصرفا با سوابق  19020 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
صرفا با سوابق تحصيلي 19021 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19022 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24787 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24788 اقتصاد كشاورزي 16
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 مركز سنندج -كردستان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24789
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24790
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24791
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24792
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24793

 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19023
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24794
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24795
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24796
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24797
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24798

 واحد بانه - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 19024
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24799 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24800
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24801
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24802
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24803

 واحد ديواندره - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24804 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24805
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24806
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24807
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24808
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24809
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24810

 واحد سرو آباد - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24811

 واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19025
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24812
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24813
15 روانشناسي تحصيليصرفا با سوابق  24814
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24815
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24816
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24817

 واحد قروه - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24818
15 روانشناسي سوابق تحصيليصرفا با  24819
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24820
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24821

 مركز بافت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24822
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24823
15 مديريت بازرگاني با سوابق تحصيلي صرفا 24824
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24825

 مركز بم -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19026
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24826 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24827
15 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق  24828
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24829
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24830
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24831
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24832
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24833

 مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19027
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 19028
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24834 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24835
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24836
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24837
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24838
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24839
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24840

 مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19029
40 شناسيزيست  صرفا با سوابق تحصيلي 19030
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 19031
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 24841
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24842
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24843
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24844
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24845
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24846
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24847

 مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
15 روانشناسي با آزمون 24848

 مركز سيرجان -كرمان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 19032 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19033 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19034 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24849 اقتصاد 15
تحصيليصرفا با سوابق  24850 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24851 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24852 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24853 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24854 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24855 مديريت صنعتي 15

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
با آزمون 19035 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
با آزمون 24856 حسابداري 15
با آزمون 24857 روانشناسي 15
با آزمون 24858 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 24859 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19036 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19037 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19038 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19039 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19040 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19041 علوم و مهندسي محيط زيست 20
با سوابق تحصيليصرفا  19042 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24860 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24861 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24862 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24863 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24864 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24865 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 24866 مديريت صنعتي 15

 واحد ارزوئيه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19043 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19044 مهندسي علوم دامي 20
تحصيلي صرفا با سوابق 24867 روانشناسي 15

 واحد انار -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19045 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24868 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24869 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24870 مديريت بازرگاني 15
تحصيليصرفا با سوابق  24871 مديريت دولتي 15

 واحد باغين -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19046 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24872 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24873 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24874 علوم ورزشي 15
تحصيليصرفا با سوابق  24875 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24876 مديريت صنعتي 15

 واحد بردسير -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19047 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24877 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24878 حسابداري 15
تحصيليصرفا با سوابق  24879 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24880 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24881 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24882 مديريت صنعتي 15

 واحد رابر -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 24883 حسابداري 15
تحصيلي صرفا با سوابق 24884 روانشناسي 15

 واحد راور -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 24885 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24886 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24887 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24888 مديريت بازرگاني 15
تحصيليصرفا با سوابق  24889 مديريت دولتي 15

 واحد راين -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 24890 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24891 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24892 مديريت دولتي 15

 واحد رودبار -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
تحصيليصرفا با سوابق  24893 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24894 روانشناسي 15

 واحد ريگان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19048 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19049 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24895 اقتصاد كشاورزي 20
تحصيليصرفا با سوابق  24896 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24897 روانشناسي 30

 واحد زرند -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19050 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 24898 اقتصاد كشاورزي 20



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  113 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 واحد زرند -كرمان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24899
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24900
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24901
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24902
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 24903

 واحد زنگي آباد -استان كرمان دانشگاه پيام نور 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19051
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19052
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 19053
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19054
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24904
32 كاربرديشيمي  صرفا با سوابق تحصيلي 24905

 واحد شهداد -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24906
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24907
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24908

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19055
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19056
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 19057
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24909
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24910
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24911
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24912

 واحد عنبر آباد -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 19058
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24913
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24914

 واحد قلعه گنج -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24915
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24916
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24917

 واحد كشكوييه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19059
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24918
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24919
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24920
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24921

 واحد كوهبنان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19060
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24922
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24923
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24924
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24925

 واحد كهنوج -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19061
40 شناسي گياهيزيست  صرفا با سوابق تحصيلي 19062
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 19063
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24926
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24927

 واحد گلباف -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
25 علوم و مهندسي محيط زيست با سوابق تحصيليصرفا  19064
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24928
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24929
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24930

 واحد منوجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19065
15 حسابداري سوابق تحصيليصرفا با  24931
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24932
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 24933

 واحد نرماشير -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19066
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24934

 مركز اسالم آباد غرب -كرمانشاه دانشگاه پيام نور استان 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19067
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 19068
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 19069
15 صرفا با سوابق تحصيلي 24935 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24936
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24937
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 24938
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 24939

 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24940
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24941
15 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 24942

 مركز سنقر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
25 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19070
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19071

 مركز سنقر - كرمانشاه دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 24943 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24944 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24945 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24946 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24947 مديريت بازرگاني 15

 مركز كرمانشاه -نور استان كرمانشاه دانشگاه پيام 
با آزمون 19072 زيست شناسي گياهي 40
با آزمون 19073 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
با آزمون 19074 مهندسي علوم دامي 20
با آزمون 24948 اقتصاد 15
با آزمون 24949 حسابداري 15
با آزمون 24950 روانشناسي 30
با آزمون 24951 بازرگانيمديريت  15
با آزمون 24952 مديريت دولتي 15
با آزمون 24953 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19075 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19076 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19077 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19078 زيستعلوم و مهندسي محيط  20
صرفا با سوابق تحصيلي 24954 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 24955 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24956 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24957 علم اطالعات و دانش شناسي 15
تحصيليصرفا با سوابق  24958 علوم ورزشي 30

 واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 19079 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 24959 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24960 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 24961 حسابداري 15
تحصيلي صرفا با سوابق 24962 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24963 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24964 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24965 مديريت صنعتي 15

 واحد تازه آباد ثالث باباجاني -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
تحصيليصرفا با سوابق  19080 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 24966 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24967 مديريت دولتي 15

 واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 24968 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24969 روانشناسي 30
تحصيليصرفا با سوابق  24970 مديريت دولتي 15

 واحد سرپل ذهاب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 19081 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 24971 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24972 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24973 مديريت بازرگاني 15

 واحد صحنه -استان كرمانشاه  دانشگاه پيام نور
صرفا با سوابق تحصيلي 24974 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24975 روانشناسي 15

 واحد قصر شيرين -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 19082 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24976 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24977 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24978 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 24979 مديريت بازرگاني 15

 واحد كرند غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 24980 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24981 مديريت دولتي 15

 واحد كنگاور -پيام نور استان كرمانشاه دانشگاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 24982 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24983 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24984 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24985 مديريت دولتي 15

 واحد گيالن غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 19083 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19084 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 24986 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24987 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24988 روانشناسي 15

 واحد هرسين -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 24989 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24990 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24991 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24992 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24993 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 24994 مديريت صنعتي 15

 مركز دوگنبدان -پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد دانشگاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 19085 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19086 شيمي محض 40



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  114 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مركز دوگنبدان -كهگيلويه و بوير احمد دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

15 صرفا با سوابق تحصيلي 24995 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 24996
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 24997
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 24998
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 24999
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25000
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25001
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25002

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19087
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19088
40 زيست شناسي با سوابق تحصيلي صرفا 19089
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 19090
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 19091
20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 19092
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 19093
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19094
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 19095
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25003 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25004
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25005
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25006
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25007
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 25008
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25009
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25010
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25011
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25012
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25013

 واحد باشت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25014 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25015
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25016

 واحد چرام -بوير احمد دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19096
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19097
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25017
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25018
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25019
15 صنعتيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 25020

 واحد دهدشت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19098
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19099
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25021 اقتصاد
15 حسابداري سوابق تحصيليصرفا با  25022
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25023
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25024
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25025

 واحد سي سخت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25026 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25027
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25028
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25029

 واحد لنده -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25030
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25031
15 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 25032

 واحد ليكك -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25033
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25034

 واحد مارگون -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
20 زيست علوم و مهندسي محيط صرفا با سوابق تحصيلي 19100
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25035

 مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 19101
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25036
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25037
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25038
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25039
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25040
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25041
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25042

 مركز گرگان - گلستان دانشگاه پيام نور استان 
15 روانشناسي با آزمون 25043
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19102
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19103
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19104
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 19105
20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 19106
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 19107
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19108

 مركز گرگان -گلستان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 25044 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25045 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25046 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25047 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25048 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 25049 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25050 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25051 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25052 مديريت صنعتي 15

 مركز گنبد كاووس - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
با آزمون 25053 روانشناسي 15
سوابق تحصيليصرفا با  19109 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19110 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 25054 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25055 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25056 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25057 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 25058 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25059 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25060 مديريت صنعتي 15

 واحد آزاد شهر - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19111 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25061 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25062 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25063 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25064 مديريت بازرگاني 15

 واحد آق قال - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19112 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25065 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25066 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25067 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25068 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25069 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25070 مديريت صنعتي 15

 گز واحد بندر - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 25071 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25072 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25073 مديريت دولتي 15

 واحد راميان - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 25074 جهانگردي 15
تحصيليصرفا با سوابق  25075 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25076 مديريت بازرگاني 15

 واحد علي آباد كتول - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 25077 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25078 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25079 حسابداري 15
سوابق تحصيليصرفا با  25080 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 25081 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25082 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25083 مديريت صنعتي 15

 واحد كردكوي - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 25084 جهانگردي 15
با سوابق تحصيليصرفا  25085 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25086 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25087 مديريت بازرگاني 15

 واحد كالله - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 25088 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25089 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25090 مديريت امور بانكي 15

 واحد گاليكش - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19113 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19114 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25091 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25092 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25093 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25094 مديريت بازرگاني 15

 واحد مراوه تپه - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 25095 مديريت دولتي 15

 مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
با آزمون 25096 حسابداري 15
با آزمون 25097 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19115 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19116 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19117 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
صرفا با سوابق تحصيلي 19118 مهندسي علوم دامي 20
تحصيليصرفا با سوابق  25098 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25099 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25100 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 25101 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25102 مديريت دولتي 15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  115 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
ظرفيت عنوان رشته پذيرشنحوه  كدرشته محل

40 زيست شناسي گياهي با آزمون 19119
20 علوم و مهندسي شيالت با آزمون 19120
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 19121
20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون 19122
15 حسابداري با آزمون 25103
15 مديريت بازرگاني با آزمون 25104
15 دولتيمديريت  با آزمون 25105
15 مديريت صنعتي با آزمون 25106
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19123
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19124
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 19125
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25107 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25108
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25109

 مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 روانشناسي با آزمون 25110
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 19126
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19127
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25111 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25112
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 25113
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25114

 )محل تحصيل چابكسر(مركز رودسر  -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25115
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25116

 مركز صومعه سرا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 حسابداري با آزمون 25117
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25118
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25119

 واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25120
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25121
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25122

 واحد آستانه اشرفيه -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 روانشناسي با آزمون 25123
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25124
15 اطالعات و دانش شناسيعلم  صرفا با سوابق تحصيلي 25125

 واحد املش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25126
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25127
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25128

 بندرانزليواحد  -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 حسابداري با آزمون 25129
20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 19128
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25130

 واحد رضوانشهر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 روانشناسي با آزمون 25131
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25132
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25133

 واحد سياهكل -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25134
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25135

 واحد شفت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 روانشناسي با آزمون 25136

 واحد فومن -گيالن دانشگاه پيام نور استان 
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25137
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25138

 واحد كالچاي -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25139
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25140

 واحد الهيجان -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 حسابداري با آزمون 25141
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25142
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25143
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25144

 واحد لنگرود -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 جهانگردي تحصيليصرفا با سوابق  25145
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25146
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25147

 واحد ماسال -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25148
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25149

 منجيلواحد  -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19129
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25150 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25151
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25152
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25153

 منجيلواحد  -گيالن دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 25154 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 25155 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25156 مديريت دولتي 15

 مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19130 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19131 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19132 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19133 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25157 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25158 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25159 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25160 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 25161 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25162 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25163 مديريت دولتي 15

 مركز اليگودرز -لرستان دانشگاه پيام نور استان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19134 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19135 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19136 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25164 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25165 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25166 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25167 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25168 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 25169 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25170 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25171 مديريت صنعتي 15

 مركز بروجرد -پيام نور استان لرستان دانشگاه 
با آزمون 25172 حسابداري 15
با آزمون 25173 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25174 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25175 مديريت دولتي 15

 مركز پلدختر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19137 پايدارترويج و آموزش كشاورزي  20
صرفا با سوابق تحصيلي 19138 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 25176 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25177 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25178 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25179 مديريت دولتي 15

 مركز خرم آباد -پيام نور استان لرستان  دانشگاه
با آزمون 19139 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
با آزمون 25180 حسابداري 15
با آزمون 25181 روانشناسي 15
با آزمون 25182 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 25183 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19140 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19141 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19142 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19143 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19144 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19145 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25184 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25185 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25186 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25187 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 25188 علم اطالعات و دانش شناسي 15
تحصيليصرفا با سوابق  25189 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 25190 مديريت صنعتي 15

 واحد ازنا -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19146 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19147 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25191 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25192 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25193 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25194 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25195 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25196 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25197 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25198 مديريت صنعتي 15

 واحد دورود -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19148 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19149 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25199 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25200 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25201 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25202 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25203 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25204 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25205 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25206 مديريت صنعتي 15
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  واحد كوهدشت -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19150
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19151
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 19152
15 سوابق تحصيليصرفا با  25207 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25208
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25209
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25210
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25211
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25212

 واحد نور آباد دلفان -لرستان دانشگاه پيام نور استان 
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 19153
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19154
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25213 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25214
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25215
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25216
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25217
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25218

 مركز آمل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19155
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 19156
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25219 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25220
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25221
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25222
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 25223
15 شناسيعلم اطالعات و دانش  صرفا با سوابق تحصيلي 25224
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25225
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25226
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25227

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
30 روانشناسي با آزمون 25228
20 كشاورزي پايدار ترويج و آموزش صرفا با سوابق تحصيلي 19157
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19158
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19159
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 19160
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 19161
20 علوم و مهندسي شيالت سوابق تحصيليصرفا با  19162
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 19163
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 19164
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25229 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25230
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25231
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25232
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25233
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25234
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25235
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25236

 بهشهرمركز  - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19165
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 19166
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19167
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25237 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25238
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25239
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25240
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25241
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 25242
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25243
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25244
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25245
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25246
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25247

 مركز تنكابن - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25248
15 علم اطالعات و دانش شناسي با سوابق تحصيلي صرفا 25249
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25250

 مركز رامسر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
20 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 19168
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 19169
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19170
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25251 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25252
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25253
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25254
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25255
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 25256
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25257
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25258
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25259
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25260

 مركز ساري - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
نحوه پذيرش كدرشته محل رشتهعنوان  ظرفيت

با آزمون 25261 حسابداري 15
با آزمون 25262 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19171 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19172 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19173 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19174 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19175 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19176 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19177 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  20
صرفا با سوابق تحصيلي 19178 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19179 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25263 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25264 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25265 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25266 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 25267 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25268 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 25269 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25270 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25271 مديريت صنعتي 15

 مركز محمود آباد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 19180 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19181 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19182 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19183 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25272 اقتصاد كشاورزي 16
تحصيليصرفا با سوابق  25273 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25274 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25275 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25276 مديريت بازرگاني 15

 واحد بندپي غربي - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 19184 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19185 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25277 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25278 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25279 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 25280 مديريت صنعتي 15

 واحد بهنمير - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 25281 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25282 مديريت بازرگاني 15

 واحد پل سفيد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 19186 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19187 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25283 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25284 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25285 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25286 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25287 مديريت دولتي 15

 واحد جويبار - مازندران دانشگاه پيام نور استان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19188 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19189 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25288 حسابداري 15

 واحد چمستان - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
سوابق تحصيليصرفا با  19190 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25289 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25290 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25291 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25292 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25293 مديريت صنعتي 15

 واحد رينه - مازندران دانشگاه پيام نور استان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19191 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25294 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25295 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25296 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25297 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25298 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25299 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25300 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25301 مديريت صنعتي 15

 واحد زيرآب - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 19192 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19193 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25302 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25303 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25304 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25305 مديريت بازرگاني 15
تحصيليصرفا با سوابق  25306 مديريت دولتي 15

 واحد قائم شهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 19194 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19195 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19196 مهندسي علوم دامي 20
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 فصل دوم  117 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 واحد قائم شهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران   ادامه
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

15 صرفا با سوابق تحصيلي 25307 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25308
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25309
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25310
15 علم اطالعات و دانش شناسي سوابق تحصيليصرفا با  25311
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25312
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25313
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25314

 واحد كله بست - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19197
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25315
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25316
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25317

 واحد نكا - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25318
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25319
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25320
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25321
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25322
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25323

 واحد نوشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
20 علوم و مهندسي شيالت سوابق تحصيليصرفا با  19198
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25324
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25325
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25326

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 19199
15 حسابداري آزمونبا  25327
15 روانشناسي با آزمون 25328
32 شيمي كاربردي با آزمون 25329
15 مديريت بازرگاني با آزمون 25330
15 مديريت صنعتي با آزمون 25331
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19200
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19201
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19202
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 19203
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 19204
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19205
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25332 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25333
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25334
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25335
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25336

 مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19206
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19207
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19208
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25337 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25338
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25339
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25340
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25341
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25342
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25343
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25344

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار سوابق تحصيليصرفا با  19209
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 19210
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25345 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25346
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25347
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25348
32 شيمي كاربردي تحصيليصرفا با سوابق  25349
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25350
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25351
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25352

 مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19211
40 زيست شناسي سوابق تحصيليصرفا با  19212
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 19213
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25353 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25354
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25355
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25356
15 علوم ورزشي سوابق تحصيليصرفا با  25357
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25358
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25359
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25360

 مركز شازند -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19214
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19215

 مركز شازند - دانشگاه پيام نور استان مركزي   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 19216 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19217 مهندسي علوم دامي 20
سوابق تحصيليصرفا با  25361 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25362 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25363 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25364 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25365 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25366 مديريت دولتي 15
با سوابق تحصيليصرفا  25367 مديريت صنعتي 15

 مركز محالت -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19218 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19219 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19220 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19221 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19222 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25368 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25369 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25370 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25371 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25372 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25373 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25374 مديريت صنعتي 15

 واحد اشتيان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 25375 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25376 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25377 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25378 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25379 مديريت صنعتي 15

 واحد تفرش -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19223 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25380 اقتصاد 15
تحصيليصرفا با سوابق  25381 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25382 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25383 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25384 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25385 مديريت صنعتي 15

 )نوبران(واحد غرق آباد -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 25386 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25387 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25388 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25389 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25390 مديريت صنعتي 15

 واحد فرمهين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19224 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19225 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25391 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25392 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25393 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25394 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25395 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25396 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25397 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25398 مديريت صنعتي 15

 )چهار چشمه( واحد قورچي باشي -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
تحصيليصرفا با سوابق  25399 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25400 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25401 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25402 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25403 مديريت صنعتي 15

 واحد كميجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
تحصيلي صرفا با سوابق 25404 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25405 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25406 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25407 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 25408 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25409 مديريت صنعتي 15

 ميالجرد واحد -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 25410 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25411 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25412 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25413 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25414 مديريت بازرگاني 15
تحصيليصرفا با سوابق  25415 مديريت صنعتي 15

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
با آزمون 19226 زيست شناسي 40
با آزمون 19227 شيمي محض 40
با آزمون 25416 حسابداري 15
با آزمون 25417 روانشناسي 15
با آزمون 25418 شيمي كاربردي 32
با آزمون 25419 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 25420 مديريت دولتي 15
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 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان   ادامه
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

15 مديريت صنعتي با آزمون 25421
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19228
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19229
40 شناسي گياهيزيست  صرفا با سوابق تحصيلي 19230
20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 19231
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 19232
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19233
20 مهندسي علوم دامي تحصيليصرفا با سوابق  19234
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25422 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25423
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25424

 )محل تحصيل هرمز(مركز بندر عباس  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19235

 مركز بندر لنگه -استان هرمزگان دانشگاه پيام نور 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25425
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25426
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25427
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25428
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25429

 مركز بين المللي كيش -پيام نور استان هرمزگان دانشگاه 
20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 19236
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25430 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25431
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25432
15 مديريت بازرگاني تحصيليصرفا با سوابق  25433

 مركز ميناب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19237
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 19238
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 19239
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25434 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25435
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25436
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25437
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25438
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25439

 واحد ابوموسي -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
20 مهندسي شيالتعلوم و  صرفا با سوابق تحصيلي 19240
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25440
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25441
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25442
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25443
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25444

 واحد بستك -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25445
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25446
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25447
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25448
15 مديريت صنعتي تحصيليصرفا با سوابق  25449

 واحد بندر جاسك -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
20 علوم و مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 19241
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19242
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25450
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25451

 واحد بندر خمير -پيام نور استان هرمزگان  دانشگاه
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19243
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19244
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25452
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25453
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25454
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25455

 پارسيان واحد -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25456
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25457
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25458
15 مديريت دولتي تحصيليصرفا با سوابق  25459
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25460

 واحد حاجي آباد -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25461
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25462
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25463

 واحد دهبارز -استان هرمزگان دانشگاه پيام نور 
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25464

 واحد سيريك -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25465
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25466
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25467

 واحد فين -پيام نور استان هرمزگان دانشگاه 
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25468

 واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 19245 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19246 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19247 گياهيزيست شناسي  40
صرفا با سوابق تحصيلي 19248 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19249 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19250 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25469 اقتصاد 15
تحصيليصرفا با سوابق  25470 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25471 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25472 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25473 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25474 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25475 مديريت صنعتي 15

 اسد آباد مركز -دانشگاه پيام نور استان همدان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19251 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19252 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19253 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19254 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 25476 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25477 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25478 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25479 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 25480 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25481 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25482 مديريت دولتي 15

 مركز بهار -پيام نور استان همدان دانشگاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 19255 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19256 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19257 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19258 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19259 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19260 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25483 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25484 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25485 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25486 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25487 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25488 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25489 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25490 مديريت صنعتي 15

 مركز تويسركان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
سوابق تحصيليصرفا با  19261 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19262 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 25491 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25492 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25493 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 25494 شيمي كاربردي 32
با سوابق تحصيلي صرفا 25495 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25496 مديريت دولتي 15

 مركز رزن -دانشگاه پيام نور استان همدان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19263 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19264 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19265 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 25497 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25498 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25499 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25500 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 25501 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 25502 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25503 بازرگانيمديريت  15
صرفا با سوابق تحصيلي 25504 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25505 مديريت صنعتي 15

 مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19266 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
با سوابق تحصيليصرفا  19267 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19268 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25506 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25507 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25508 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25509 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25510 بازرگانيمديريت  15
صرفا با سوابق تحصيلي 25511 مديريت دولتي 15

 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19269 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25512 اقتصاد 15
سوابق تحصيليصرفا با  25513 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25514 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25515 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25516 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25517 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25518 مديريت صنعتي 15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  119 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مركز نهاوند -نور استان همدان دانشگاه پيام 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19270
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19271
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 19272
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25519 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25520
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25521
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25522
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25523

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 19273
15 حسابداري با آزمون 25524
15 روانشناسي با آزمون 25525
15 مديريت بازرگاني با آزمون 25526
15 مديريت دولتي با آزمون 25527
15 مديريت صنعتي با آزمون 25528
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19274
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19275
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 19276
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 19277
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19278
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 19279
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25529 اقتصاد
20 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25530
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25531
32 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 25532
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25533

 واحد دمق -دانشگاه پيام نور استان همدان 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19280
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25534 اقتصاد
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25535
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25536
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25537

 واحد صالح آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25538 اقتصاد
15 بازرگاني مديريت صرفا با سوابق تحصيلي 25539
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25540
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25541

 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19281
20 مهندسي علوم دامي با سوابق تحصيليصرفا  19282
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25542 اقتصاد
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25543
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25544
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25545
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25546
15 مديريت بازرگاني سوابق تحصيليصرفا با  25547
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25548
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25549

 واحد قروه درجزين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25550
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25551
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25552

 واحد قهاوند -دانشگاه پيام نور استان همدان 
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 19283
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25553
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25554
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25555
15 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 25556
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25557

 واحد اللجين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 19284
20 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25558
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25559
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25560
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25561

 مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 
20 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار صرفا با سوابق تحصيلي 19285
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19286
40 شيمي محض با سوابق تحصيليصرفا  19287
20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 19288
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19289
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25562
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25563
15 حسابداري تحصيلي صرفا با سوابق 25564
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25565
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 25566
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25567
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25568
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25569

  

 )محل تحصيل عقدا(مركز اردكان  - دانشگاه پيام نور استان يزد 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 25570 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25571 مديريت بازرگاني 15

 مركز بافق - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 19290 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19291 علوم و مهندسي شيالت 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19292 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25572 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25573 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25574 حسابداري 15
با سوابق تحصيليصرفا  25575 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 25576 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25577 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25578 مديريت صنعتي 15

 مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 19293 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19294 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19295 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19296 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19297 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25579 اقتصاد 15
تحصيليصرفا با سوابق  25580 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25581 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25582 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25583 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25584 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 25585 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25586 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25587 مديريت صنعتي 15

 مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 19298 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25588 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25589 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25590 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25591 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 25592 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 25593 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25594 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25595 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25596 مديريت صنعتي 15

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 25597 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25598 اقتصاد كشاورزي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25599 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25600 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25601 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 25602 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25603 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25604 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25605 مديريت صنعتي 15

 )محل تحصيل هرات(مركز مهريز  - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 25606 جهانگردي 15

 مركز ميبد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 19299 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19300 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19301 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 25607 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25608 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25609 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25610 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25611 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25612 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25613 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25614 مديريت صنعتي 15

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
با آزمون 25615 حسابداري 15
با آزمون 25616 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19302 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19303 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19304 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19305 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
صرفا با سوابق تحصيلي 19306 علوم و مهندسي محيط زيست 20
صرفا با سوابق تحصيلي 19307 مهندسي علوم دامي 20
صرفا با سوابق تحصيلي 25617 اقتصاد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25618 اقتصاد كشاورزي 16
صرفا با سوابق تحصيلي 25619 جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25620 شيمي كاربردي 32
صرفا با سوابق تحصيلي 25621 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 25622 مديريت بازرگاني 15
تحصيليصرفا با سوابق  25623 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25624 مديريت صنعتي 15

  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  
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 واحد ابركوه - دانشگاه پيام نور استان يزد 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 19308
20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 19309
16 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 25625
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25626
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 25627
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 25628
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 25629
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 25630
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 25631

 واحد زارچ - دانشگاه پيام نور استان يزد 
15 صرفا با سوابق تحصيلي 25632 اقتصاد
15 جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 25633

 زارچواحد  -دانشگاه پيام نور استان يزد   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

سوابق تحصيلي صرفا با 25634 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25635 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25636 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25637 مديريت صنعتي 15

 واحد مروست - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 19310 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19311 دامي مهندسي علوم 25
صرفا با سوابق تحصيلي 25638 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25639 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25640 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25641 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 25642 مديريت صنعتي 15

   
  

  )مراكز تربيت معلم سابق(كارداني آموزش و پرورش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان تحصيلي   رشته
  وزارت آموزش و پرورشويژه شاغلين رسمي يا پيماني 

  :خيلي مهم اتتذكر
صـرفاً بـر اسـاس سـوابق     «هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش در دانشـگاه فرهنگيـان    نحوه پذيرش در رشته -1

 .باشند ها مي ه محلاند، مجاز به انتخاب اين كدرشت لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» تحصيلي
دانشگاه مزبـور  در  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از كارداني آموزش و پرورش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان تحصيلي   داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -2

  .دفترچه راهنما مطلع گردندفصل سوم اين  2بخش مندرج در 
فصل  2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست مي، )مراكز تربيت معلم سابق(فرهنگيان   دانشگاه تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -3

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

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

جنس پذيرش   ظرفيت
 نيمسال اول

 زن مرد كدرشته محل عنوان رشته عنوان پرديس محل تحصيل
كارداني آموزش و پرورش ابتدايي بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق -دانشگاه فرهنگيان  9 زن - 17283 
كارداني آموزش و پرورش ابتدايي بجنورد) ع(امام محمد باقرپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  9 - مرد 17284 
پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج -دانشگاه فرهنگيان  9 - مرد كارداني آموزش و پرورش ابتدايي 17285 
كارداني آموزش و پرورش ابتدايي )ورامين(پرديس زينبيه پيشوا -دانشگاه فرهنگيان  9 زن - 17286 
كارداني آموزش و پرورش ابتدايي پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان  9 - مرد 17287 

  
  نيمه متمركزهاي تحصيلي  شتهر

متمركز در فصل اول و همچنـين شـرايط و ضـوابط عمـومي و اختصاصـي       هاي نيمه 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
 پذيرشظرفيت 

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل عنوان رشته نيمسال
 اول دوم زن مرد
- مرد امنيت اطالعات - 15 با آزمون روزانه 27112
- مرد امنيت اقتصادي - 15 با آزمون روزانه 27113
- مرد امنيت بين الملل - 15 با آزمون روزانه 27114
- مرد امنيت نرم - 15 با آزمون روزانه 27115
- مرد پژوهشگري امنيت - 15 با آزمون روزانه 27116
- مرد حفاظت اطالعات - 45 با آزمون روزانه 27118
- مرد ضد تروريسم - 15 با آزمون روزانه 27119
- مرد علوم فني امنيت - 15 با آزمون روزانه 27120
- مرد فناوري اطالعات و ارتباطات - 15 با آزمون روزانه 27163

 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - دانشگاه علوم انتظامي امين 
- مرد كارداني علوم انتظامي - 210 با آزمون روزانه 27164

 قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه 
- مرد تربيت مروج سياسي - 18 با آزمون روزانه 27117
- مرد مربيگري عقيدتي - 18 با آزمون روزانه 27165

 دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران
ــش  ــيه ارت ــات  -بورس -داراي مصــاحبه و معاين

 با آزمون روزانه 27008 پزشكي - 50 - مرد شرايط انتهاي دفترچه
محل تحصيل به صورت -بورسيه نيروي انتظامي 

-ارتـش  شبانه روزي در دانشگاه علـوم پزشـكي   
 داراي مصاحبه و معاينات

 با آزمون روزانه 27009 پزشكي - 10 - مرد
ــش   ــيه ارت ــات  -بورس ــاحبه و معاين -داراي مص

 با آزمون روزانه 27012 دندانپزشكي - 12 - مرد شرايط انتهاي دفترچه
ــامي   ــروي انتظ ــيه ني ــيل در -بورس ــل تحص مح

داراي مصـاحبه و -دانشگاه علوم پزشكي ارتـش  
 معاينه

 با آزمون روزانه 27013 دندانپزشكي - 4 - مرد
محـل -سهميه سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي    

داراي-تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتـش  
 مصاحبه و معاينه

 با آزمون روزانه 27014 دندانپزشكي - 4 - مرد
ــش   ــيه ارت ــات  -بورس ــاحبه و معاين -داراي مص

 با آزمون روزانه 27004 پرستاري - 30 زن - شرايط انتهاي دفترچه



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  
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 دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران  ادامه

 جنس پذيرش توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل عنوان رشته نيمسال
 اول دوم زن مرد

ــش   ــيه ارت ــات  -بورس ــاحبه و معاين -داراي مص
پرستاري - 30 - مرد شرايط انتهاي دفترچه  با آزمون روزانه 27005

محـل تحصـيل دانشـگاه-بورسيه نيروي انتظـامي 
پرستاري - 10 - مرد داراي مصاحبه و معاينه-علوم پزشكي ارتش   با آزمون روزانه 27006

ــش   ــيه ارت ــات  -بورس ــاحبه و معاين -داراي مص
 با آزمون روزانه 27015 علوم آزمايشگاهي - 8 - مرد شرايط انتهاي دفترچه

ــش   ــيه ارت ــات  -بورس ــاحبه و معاين -داراي مص
 با آزمون روزانه 27016 فناوري اطالعات سالمت - 7 - مرد شرايط انتهاي دفترچه

ــش   ــيه ارت ــات  -بورس ــاحبه و معاين -داراي مص
 با آزمون روزانه 27011 تكنولوژي پرتوشناسي - 8 - مرد شرايط انتهاي دفترچه

ــش   ــيه ارت ــاحبه و  -بورس ــاتداراي مص -معاين
 با آزمون روزانه 27003 اتاق عمل - 8 - مرد شرايط انتهاي دفترچه

ــش   ــيه ارت ــات  -بورس ــاحبه و معاين -داراي مص
 با آزمون روزانه 27110 هوشبري - 8 - مرد شرايط انتهاي دفترچه

  تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
پزشكي - 2 زن - داراي مصاحبه و معاينات-بورسيه ارتش با آزمون روزانه 27010

 دانشكده پرستاري بانك ملي
پرستاري - 20 15 5 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با آزمون روزانه 27007

  :هاي پزشكي كارداني فوريتـ رشته 
 .باشد مي »)بهمن ماه(نيمسال دوم «هاي پزشكي،  هاي رشته كارداني فوريت ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -
 .باشد مي »مردفقط «هاي پزشكي،  هاي رشته كارداني فوريت جنس پذيرش در كليه كدرشته محل -

 عنوان دانشكده يا دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل ظرفيت توضيحات
كدرشته 
 محل

دوره 
 تحصيلي

نحوه 
 پذيرش

-بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علـوم پزشـكي ارتـش   
 با آزمون روزانه 27045 دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران 25 داراي مصاحبه و معاينه

شـرايط انتهـاي -داراي مصاحبه و معاينات -بورسيه ارتش 
 با آزمون روزانه 27046 دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران 8 دفترچه

)مشكين شهرمحل تحصيل موسسه آموزش سالمت (دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  20 27047 روزانه با آزمون
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 30 27048 روزانه با آزمون
دانشگاه علوم پزشكي اروميه 20 27049 روزانه با آزمون
كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز  20 27050 روزانه با آزمون

كرج -البرز دانشگاه علوم پزشكي  12 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران 27051 روزانه با آزمون
دانشگاه علوم پزشكي ايالم 25 27052 روزانه با آزمون

پذيرش از ميان داوطلبان بسيجي و نهايتـا جـذب بصـورت
 با آزمون روزانه 27053 تهران -) عج(اله  دانشگاه علوم پزشكي بقية 20 بورسيه و استخدام سپاه پاسداران انقالب اسالمي

ميان اعضـاي رسـمي سـپاه پاسـداران بـا ارائـهپذيرش از 
 با آزمون روزانه 27054 تهران -) عج(اله  دانشگاه علوم پزشكي بقية 80 .گواهي عضويت رسمي از يگان مربوطه

شهرسـتانهاي(مخصوص داوطلبان بومي شرق استان كرمان
 با آزمون روزانه 27055 بم دانشگاه علوم پزشكي 9 ممنوعيت نقل و انتقال -) بم، ريگان، نرماشير و فهرج

دانشگاه علوم پزشكي بم 9 27056 روزانه با آزمون
دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 25 27057 روزانه با آزمون
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 30 27058 روزانه با آزمون
)محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي فردوس(دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  30 27059 روزانه با آزمون
)محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت قائن(دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  25 27060 روزانه با آزمون
)محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت مرند(دانشگاه علوم پزشكي تبريز  15 27061 روزانه با آزمون
دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه 20 27062 روزانه آزمونبا 
27063 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي بستان(اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  30 روزانه با آزمون

محل تحصيل مركز آموزشـي فوريـت هـاي پزشـكي(بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  20 
 با آزمون روزانه 27064 )مانه و سملقان

27065 )محل تحصيل دانشكده پرستاري شيروان(بجنورد  -خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشكي  20 روزانه با آزمون
دانشگاه علوم پزشكي دزفول 20 27066 روزانه با آزمون
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 20 27067 روزانه با آزمون
دانشگاه علوم پزشكي زابل 25 27068 روزانه با آزمون
)محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت خاش(پزشكي زاهدان دانشگاه علوم  20 27069 روزانه با آزمون
)محل تحصيل شهرستان ابهر(دانشگاه علوم پزشكي زنجان  30 27070 روزانه با آزمون
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 20 27071 روزانه با آزمون

)محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه(پزشكي سمنان دانشگاه علوم  5 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران 27072 روزانه با آزمون

محـل تحصـيل دانشـكده پيراپزشـكي گرمسـار مسـتقر در شهرسـتان(دانشگاه علوم پزشكي سـمنان   25 
 با آزمون روزانه 27073 )آرادان

)محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه(دانشگاه علوم پزشكي سمنان  25 27074 روزانه با آزمون
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 12 27075 روزانه با آزمون

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 8 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران 27076 روزانه با آزمون
)محل تحصيل دانشكده پرستاري بروجن(دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  20 27077 روزانه با آزمون

)محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني(دانشگاه علوم پزشكي شيراز  20 انتقالممنوعيت نقل و  27078 روزانه با آزمون
)محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي داراب(دانشگاه علوم پزشكي شيراز  20 ممنوعيت نقل و انتقال 27079 روزانه با آزمون

دانشگاه علوم پزشكي قزوين 25 27080 روزانه آزمونبا 
دانشگاه علوم پزشكي قم 20 27081 روزانه با آزمون
سنندج -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  20 27082 روزانه با آزمون
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 20 27083 روزانه با آزمون
دانشگاه علوم پزشكي گناباد 18 27084 روزانه با آزمون

مامـايي شـهيد بهشـتيمحل تحصيل دانشكده پرسـتاري و  
 با آزمون روزانه 27085 رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  25 رشت

خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  18 فاقد خوابگاه 27086 روزانه با آزمون
27087 )محل تحصيل مركز آموزشي فوريت هاي پزشكي پلدختر(خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  17 فاقد خوابگاه روزانه با آزمون

)محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي آمل(ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  25 27088 روزانه با آزمون
27089 )محل تحصيل مركز آموزشي فوريت هاي پزشكي درگز(دانشگاه علوم پزشكي مشهد  25 روزانه با آزمون
)مجتمع آموزش عالي سالمت كاشمرمحل تحصيل (دانشگاه علوم پزشكي مشهد  23 27090 روزانه با آزمون

)محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي نهاوند(دانشگاه علوم پزشكي همدان  20 عدم تعهد واگذاري خوابگاه 27091 روزانه با آزمون
دانشكده علوم پزشكي اسدآباد 30 عدم تعهد واگذاري خوابگاه 27092 روزانه با آزمون

)محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي ابركوه(علوم پزشكي يزد دانشگاه  21 27093 روزانه با آزمون
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 فصل دوم  122 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  :هاي پزشكي كارداني فوريترشته   ادامهـ 
 .باشد مي» )بهمن ماه(نيمسال دوم «هاي پزشكي،  هاي رشته كارداني فوريت ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -
 .باشد مي» مردفقط «هاي پزشكي،  كارداني فوريتهاي رشته  جنس پذيرش در كليه كدرشته محل -

ظرفيت توضيحات دوره تحصيلي كدرشته محل عنوان دانشكده يا دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل نحوه 
 پذيرش

20 دانشكده علوم پزشكي آبادان روزانه 27094 با آزمون
20 دانشكده تعهدي در قبال خوابگاه ندارد اسفرايندانشكده علوم پزشكي  روزانه 27095 با آزمون

ايرانشـهر،(ويژه داوطلبان بومي مناطق تحـت پوشـش دانشـكده علـوم پزشـكي ايرانشـهر       
داراي -ممنوعيت نقـل و انتقـال   -) چابهار، كنارك، دلگان، سرباز، فنوج، قصرقند و نيكشهر

 تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحت پوشش دانشكده
 با آزمون روزانه 27096 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 40

20 دانشكده علوم پزشكي تربت جام روزانه 27097 با آزمون
15 فاقد خوابگاه دانشكده علوم پزشكي خمين روزانه 27098 با آزمون

15 دانشكده علوم پزشكي خوي روزانه 27099 با آزمون
20 دانشكده علوم پزشكي ساوه روزانه 27100 با آزمون
30 دانشكده علوم پزشكي سراب روزانه 27101 با آزمون
20 دانشكده علوم پزشكي سيرجان روزانه 27102 با آزمون
20 دانشكده علوم پزشكي شوشتر روزانه 27103 با آزمون
12 دانشكده علوم پزشكي گراش روزانه 27104 با آزمون
30 دانشكده علوم پزشكي مراغه روزانه 27105 با آزمون
30 دانشكده علوم پزشكي نيشابور روزانه 27106 با آزمون
4 دانشگاه علوم پزشكي دزفول ظرفيت مازاد 27529 با آزمون
3 دانشگاه علوم پزشكي قم ظرفيت مازاد 27530 با آزمون

  
اي، بهداشت عمومي ـ بهداشت خانواده، بهداشت عمومي ـ مبـارزه بـا      اتاق عمل، بهداشت حرفه: شامل(هاي كارداني نيمه متمركز  ـ رشته

) علوم آزمايشگاهي، مامـايي و هوشـبري   تكنولوژي راديولوژي دهان، فك و صورت،ها، بهداشت محيط، تكنيسين سالمت دهان،  بيماري
  .)پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هاي علوم پزشكي  دانشكده و يا دانشگاه

بـر اسـاس    1394-95وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تربيت و تامين نيروي انساني مورد نياز به ويژه در مناطق محروم از سال تحصيلي 
بـراي  فـوق  هاي علـوم پزشـكي    مجلس شوراي اسالمي در مقاطع كارداني رشته 10/6/1392قانون جديد سنجش و پذيرش دانشجو مصوب مورخ ) 5(ماده 

هـاي علـوم پزشـكي، بـر      هاي آموزش عالي سالمت داراي مجوز برگزاري دوره از شوراي گسترش دانشـگاه  هاي علوم پزشكي و مجتمعها و دانشكدهدانشگاه
هـا را در   شـرايط و ضـوابط ايـن رشـته    ابتـدا  داوطلبان الزم اسـت  . مصاحبه اقدام نموده است اساس سوابق تحصيلي، نسبت به پذيرش داوطلبان بومي و انجام

  .نمايند ها اقدام با توجه به جدول ذيل نسبت به انتخاب اين رشتهسپس ها به دقت مطالعه و  بخش پيوست 142و  141 صفحات
  

  انشكدهد/دانشگاهرديف
 علوم پزشكي

 موسسه /مجتمع/ دانشكده
هاي  از دانشگاه فوقكارداني هاي  مجاز به انتخاب رشتهذيل، و نواحي  شهرهاداوطلبان 

 .باشند علوم پزشكي مربوط مي

 آبادان 1

 آبادان، اروندكنار، خرمشهر، شادگان

مجتمع آموزش عالي سالمت 
 شادگان

 شهرستان شادگان و توابع 

2 

 ايرانشهر
 

ايرانشهر، سرباز، فنوج، : شاملمناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
 .دلگان  شهر، قصرقند، نيك

مجتمع آموزش عالي سالمت  3
 شهر نيك

ايرانشهر، سرباز، فنوج، : مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر شامل
 .دلگان  شهر، قصرقند، نيك

بم و توابع بم 4
 هرمزگانكليه شهرهاي استان  دانشكده دندانپزشكي بندرعباس 5

 كليه شهرهاي استان ْآذربايجان شرقيمجتمع آموزش عالي سالمت مرند تبريز 6

 الرستان 7

 دانشكده بهداشت اوز
بخش مركزي، بخش بنارويه، بخش بيرم، بخش جويم، بخش : منطقه الرستان شامل

 .صحراي باغ، بخش اوز

 

بخش جويم، بخش بخش مركزي، بخش بنارويه، بخش بيرم، : منطقه الرستان شامل
 .صحراي باغ، بخش اوز

  زهك، زابل، نيمروز، هامون و هيرمند دانشكده بهداشت زابل زابل 8

9 

  زاهدان

سراوان، خاش، زاهدان، : مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زاهدان شامل دانشكده بهداشت زاهدان
  چابهار، كنارك، سيب سوران، مهرستان

زهك، زابل، نيمروز، هامون و : مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زابل شامل دانشكده بهداشت زاهدان 10
  هيرمند

  چابهار و توابع ـ كنارك و توابعمجتمع آموزش عالي سالمت چابهار 11
  خاش، ميرجاوه، سراوان، سوران، مهرستان، نصرت آباد و توابع كليه مناطق ياد شدهمجتمع آموزش عالي سالمت خاش 12
  شهرستان بافتمجتمع آموزش عالي سالمت بافت  كرمان 13
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 فصل دوم  123 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 :ـ رشته كارداني اتاق عمل

 توضيحات
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل عنوان دانشكده يا دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل نيمسال
 اول دوم زن مرد
دانشكده علوم پزشكي آبادان - 20 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27017

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 15 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27018
 :اي كارداني بهداشت حرفهـ رشته 

دانشگاه علوم پزشكي بم - 15 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27019
 :بهداشت خانواده -عمومي كارداني بهداشت ـ رشته 

دانشگاه علوم پزشكي بم - 15 زن - صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27020
دانشگاه علوم پزشكي زابل - 15 زن - صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27021

 - 8 زن - 
محل تحصيل موسسه آموزش عـالي(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

با سوابق تحصيليصرفا  روزانه 27022 )سالمت خاش
مخصوص داوطلبان بومي منطقه چابهار و كنـارك

 - 6 زن - و توابع آنها
محل تحصيل موسسه آموزش عـالي(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27023 )سالمت خاش

 - 10 زن - 
محل تحصيل مجتمع آمـوزش عـالي(دانشگاه علوم پزشكي كرمان 

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27024 )سالمت بافت

 - 10 زن - 
محل تحصيل مجتمع آموزش عـالي(دانشكده علوم پزشكي آبادان 

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27025 )سالمت شادگان
دانشكده علوم پزشكي آبادان - 20 زن - صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27026

 - 10 زن - 
محـل تحصـيل مجتمـع آمـوزش(ايرانشهر دانشكده علوم پزشكي 

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27027 )عالي سالمت شهرستان نيكشهر

 - 10 زن - 
محل تحصيل دانشـكده بهداشـت(دانشكده علوم پزشكي الرستان 

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27028 )شهرستان اوز

 :ها مبارزه با بيماري -كارداني بهداشت عمومي ـ رشته 
- مرد دانشگاه علوم پزشكي بم - 15 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27029
- مرد دانشگاه علوم پزشكي زابل - 11 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27030

 - 10 - مرد 
محل تحصيل مجتمع آمـوزش عـالي(دانشگاه علوم پزشكي كرمان 

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27031 )سالمت بافت
- مرد دانشكده علوم پزشكي آبادان - 20 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27032

 - 10 - مرد 
محـل تحصـيل مجتمـع آمـوزش(دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27033 )عالي سالمت شهرستان نيكشهر

 - 10 - مرد 
بهداشـتمحل تحصيل دانشـكده  (دانشكده علوم پزشكي الرستان 

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27034 )شهرستان اوز

 :كارداني بهداشت محيطـ رشته 
دانشگاه علوم پزشكي زابل - 10 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27035

 :كارداني تكنسين سالمت دهانـ رشته 
ــش  ــيه ارت ــات  -بورس -داراي مصــاحبه و معاين

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27036 دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران - 10 - مرد شرايط در انتهاي دفترچه
پــذيرش از ميــان اعضــاي رســمي ناجــا و وزارت

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27037 تهران -) عج(اله  دانشگاه علوم پزشكي بقية - 5 زن مرد دفاع با گواهي عضويت رسمي
دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس - 15 زن مرد دندانپزشكيمحل تحصيل دانشكده  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27038

مخصوص داوطلبان بـومي منـاطق تحـت پوشـش
سـراوان، خـاش،(دانشگاه علوم پزشكي زاهـدان  

زاهــدان، چابهــار، كنــارك، ســيب ســوران و
 )مهرستان

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27039 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - 8 4 4

مخصوص داوطلبان بـومي منـاطق تحـت پوشـش
زابل، زهك، نيمـروز،( دانشگاه علوم پزشكي زابل

 )هامون و هيرمند
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27040 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - 10 5 5

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 20 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27041
 :كارداني تكنولوژي راديولوژي دهان، فك و صورتـ رشته 

دانشگاه علوم پزشكي همدان - 15 زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه با آزمون روزانه 27042
 :كارداني علوم آزمايشگاهيـ رشته 

دانشگاه علوم پزشكي بم - 15 زن مرد سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 27043

 - 15 زن مرد 
محل تحصيل مجتمـع آمـوزش عـالي(دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27044 )سالمت مرند

 :كارداني ماماييـ رشته 

 - 13 زن - 
محل تحصيل موسسه آموزش عـالي(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

تحصيليصرفا با سوابق  روزانه 27107 )سالمت چابهار
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 15 زن - ممنوعيت نقل و انتقال صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27108

 :كارداني هوشبريـ رشته 
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 10 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 27109

 :علوم ورزشيـ رشته 

 توضيحات
پذيرشجنس  ظرفيت پذيرش 

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل عنوان دانشگاه محل تحصيل نيمسال
 اول دوم زن مرد
دانشگاه اراك - 22 11 11 با آزمون روزانه 27121
دانشگاه اروميه - 16 8 8 با آزمون روزانه 27122
دانشگاه اصفهان - 9 زن - با آزمون روزانه 27123
- مرد دانشگاه اصفهان - 9 با آزمون روزانه 27124
)ويژه خواهران( تهران -) س(دانشگاه الزهرا  - 9 زن - با آزمون روزانه 27125
دانشگاه ايالم - 9 4 5 با آزمون روزانه 27126
دانشگاه بجنورد - 27 زن مرد با آزمون روزانه 27127
همدان -دانشگاه بوعلي سينا  - 12 6 6 با آزمون روزانه 27128
دانشگاه بيرجند - 15 زن مرد با آزمون روزانه 27129
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 فصل دوم  124 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 :علوم ورزشيرشته   ادامهـ 

 توضيحات
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل عنوان دانشكده يا دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل نيمسال
 اول دوم زن مرد
قزوين -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  - 14 6 8 با آزمون روزانه 27130
دانشگاه تبريز - 10 5 5 با آزمون روزانه 27131
دانشگاه تهران - 18 9 9 با آزمون روزانه 27132
دانشگاه جهرم - 12 6 6 با آزمون روزانه 27133
سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  - 10 5 5 با آزمون روزانه 27134
)محل تحصيل واحد كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي  - 24 زن مرد با آزمون روزانه 27135
- مرد دانشگاه دامغان - 6 با آزمون روزانه 27136
دانشگاه دامغان - 8 زن - با آزمون روزانه 27137

كرمانشاه -دانشگاه رازي  - 22 11 11 با آزمون روزانه 27138
دانشگاه زابل - 11 زن مرد با آزمون روزانه 27139
دانشگاه زنجان - 18 9 9 با آزمون روزانه 27140
دانشگاه سمنان - 16 8 8 با آزمون روزانه 27141
زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  - 12 زن مرد با آزمون روزانه 27142
دانشگاه شهركرد - 8 4 4 آزمونبا  روزانه 27143
كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  - 16 8 8 با آزمون روزانه 27144
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  - 8 4 4 با آزمون روزانه 27145
اهواز -دانشگاه شهيد چمران  - 18 9 9 با آزمون روزانه 27146
تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  - 16 8 8 با آزمون روزانه 27147
دانشگاه شيراز - 10 5 5 با آزمون روزانه 27148
دانشگاه صنعتي شاهرود - 6 3 3 با آزمون روزانه 27149
دانشگاه فردوسي مشهد - 12 6 6 با آزمون روزانه 27150

دانشگاه قم - 24 12 12 با آزمون روزانه 27151
- مرد دانشگاه كاشان - 5 با آزمون روزانه 27152

دانشگاه كاشان - 4 زن - پرديس خواهرانمحل تحصيل  با آزمون روزانه 27153
سنندج -دانشگاه كردستان  - 14 7 7 با آزمون روزانه 27154

رشت -دانشگاه گيالن  - 40 20 20 با آزمون روزانه 27155
خرم آباد -دانشگاه لرستان  - 18 9 9 با آزمون روزانه 27156
بابلسر -مازندران دانشگاه  - 18 9 9 با آزمون روزانه 27157
اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  - 16 8 8 با آزمون روزانه 27158
رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر - 12 زن - با آزمون روزانه 27159
بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  - 10 5 5 با آزمون روزانه 27160
دانشگاه يزد - 12 6 6 با آزمون روزانه 27161

مركز آموزش عالي كاشمر - 24 12 12 با آزمون روزانه 27162
دانشگاه اصفهان - 2 زن - با آزمون نوبت دوم 27168
- مرد دانشگاه اصفهان - 2 با آزمون نوبت دوم 27169
دانشگاه تبريز - 8 4 4 با آزمون نوبت دوم 27170
دانشگاه دامغان - 5 زن مرد با آزمون نوبت دوم 27171
دانشگاه شهركرد - 1 زن مرد با آزمون نوبت دوم 27172
كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  - 6 3 3 با آزمون نوبت دوم 27173
دانشگاه صنعتي شاهرود - 6 3 3 با آزمون نوبت دوم 27174
دانشگاه فردوسي مشهد - 6 3 3 با آزمون نوبت دوم 27175
- مرد دانشگاه كاشان - 2 با آزمون نوبت دوم 27176

دانشگاه كاشان - 2 زن - محل تحصيل پرديس خواهران با آزمون نوبت دوم 27177
رشت -دانشگاه گيالن  - 12 6 6 با آزمون نوبت دوم 27178
بابلسر -دانشگاه مازندران  - 12 6 6 با آزمون نوبت دوم 27179

 :ربيگري ورزشيـ رشته م
زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  - 12 زن مرد با آزمون روزانه 27166
دانشگاه شهركرد - 8 4 4 با آزمون روزانه 27167
زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  - 12 زن مرد با آزمون نوبت دوم 27180
دانشگاه شهركرد - 1 زن مرد با آزمون نوبت دوم 27181

  
  :ورزشيآموزش علوم ـ رشته 
 ويژه داوطلبان آزاد تربيت دبير شهيد رجايي ودانشگاه فرهنگيان آموزش علوم ورزشي تحصيلي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر

لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون . باشد مي» با آزمون«ايي جو تربيت دبير شهيد ردانشگاه فرهنگيان آموزش علوم ورزشي تحصيلي   نحوه پذيرش در رشته -1
 .باشند ها نمي انتخاب اين كدرشته محلاند، مجاز به  شركت ننموده

مزبور  هاي دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از ايي جو تربيت دبير شهيد ردانشگاه فرهنگيان تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -2
  .اين دفترچه راهنما مطلع گردند) ها وستپي(در فصل سوم مندرج 

فصل  2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست مي، اييجو تربيت دبير شهيد رفرهنگيان   دانشگاه تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -3
 زمـان  در. نماينـد  اقـدام  رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب به نسبتسوم اين دفترچه راهنما، 

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

 توضيحات
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل محل تحصيليا پرديس عنوان دانشگاه  نيمسال
 اول دوم زن مرد

شـميرانات مخصوص داوطلبان بومي شهر تهـران، 
 با آزمون فرهنگيان 27189 تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه  - 2 زن - تهران19تا  15مناطق : محل خدمت -

محــل -مخصــوص داوطلبــان بــومي اســتان قــم 
 با آزمون فرهنگيان 27190 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  - 1 - مرد كهك: خدمت

:محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومي كـرج  
 با آزمون فرهنگيان 27193 تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  - 1 زن - مناطق چهارگانه كرج

-مخصوص داوطلبان بـومي نظرآبـاد، سـاوجبالغ    
 با آزمون فرهنگيان 27194 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  - 1 زن - ساوجبالغ -نظرآباد: محل خدمت



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  125 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  :آموزش علوم ورزشيرشته   ادامهـ 
 ويژه داوطلبان آزاد تربيت دبير شهيد رجايي ودانشگاه فرهنگيان آموزش علوم ورزشي تحصيلي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر

لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون . باشد مي» با آزمون«ايي جو تربيت دبير شهيد ردانشگاه فرهنگيان آموزش علوم ورزشي تحصيلي   نحوه پذيرش در رشته -1
 .باشند ها نمي انتخاب اين كدرشته محلاند، مجاز به  شركت ننموده

مزبور  هاي دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از ايي جو تربيت دبير شهيد ردانشگاه فرهنگيان تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -2
  .اين دفترچه راهنما مطلع گردند) ها وستپي(در فصل سوم مندرج 

فصل  2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست مي، اييجو تربيت دبير شهيد رفرهنگيان   دانشگاه تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -3
 زمـان  در. نماينـد  اقـدام  رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب به نسبتسوم اين دفترچه راهنما، 

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

 توضيحات
پذيرشجنس  ظرفيت پذيرش 

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل محل تحصيليا پرديس عنوان دانشگاه  نيمسال
 اول دوم زن مرد

شـميرانات مخصوص داوطلبان بومي شهر تهـران، 
آزمونبا  فرهنگيان 27197 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  - 2 - مرد تهران19تا  15مناطق : محل خدمت -  

:محـل خـدمت   -مخصوص داوطلبان بومي كـرج  
 با آزمون فرهنگيان 27198 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  - 1 - مرد مناطق چهارگانه كرج

-مخصوص داوطلبان بـومي نظرآبـاد، سـاوجبالغ    
 با آزمون فرهنگيان 27199 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  - 1 - مرد ساوجبالغ -نظرآباد: محل خدمت

ــزد، زارچ   ــومي ي ــان ب محــل -مخصــوص داوطلب
 با آزمون فرهنگيان 27234 پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد يزد، زارچ :خدمت

مخصوص داوطلبان بومي سمنان، سـرخه، مهـدي
 با آزمون فرهنگيان 27298 شهيد باهنر اصفهانپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد سمنان :محل خدمت -شهر 

مخصوص داوطلبان بـومي اقليـد، آبـاده، بوانـات،
يكــي از :محــل خــدمت -پاســارگاد، خــرم بيــد 

 مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استان
 با آزمون فرهنگيان 27304 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد

اسـتهبان، فسـا، بـومي داراب، مخصوص داوطلبان 
يكـي از منـاطق آموزشـي :محل خدمت -ريز  ني

 دامنه پذيرش به انتخاب استان
 با آزمون فرهنگيان 27305 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد

ارســنجان، مخصــوص داوطلبــان بــومي ســپيدان،
محـل -كوار، مرودشت  خرامه، سروستان، شيراز،

يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش بـه :خدمت
 انتخاب استان

 با آزمون فرهنگيان 27306 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد

ممسـني مخصوص داوطلبان بومي رستم، كازرون،
يكـي از منـاطق آموزشـي دامنـه :محل خدمت -

 پذيرش به انتخاب استان
 با آزمون فرهنگيان 27307 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد

مخصوص داوطلبـان بـومي جهـرم، داراب، زريـن
محـل -دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين 

يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش بـه :خدمت
 انتخاب استان

آزمونبا  فرهنگيان 27308 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد  

مخصوص داوطلبان بومي خنج، گـراش، الرسـتان،
ــرد، مهــر  ــاطق :محــل خــدمت -الم يكــي از من

 آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استان
 با آزمون فرهنگيان 27309 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد

ــزد، زارچ   ــومي ي ــان ب محــل -مخصــوص داوطلب
 با آزمون فرهنگيان 27312 پرديس شهيد باهنر كرمان -دانشگاه فرهنگيان  - 1 زن - يزد، زارچ :خدمت

ــال،   ــومي آق ق ــان ب ــوص داوطلب ــان، مخص گرگ
محـل -بندرتركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان 

 گرگان :خدمت
 با آزمون فرهنگيان 27344 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد

ــومي   ــان ب ــوص داوطلب ــد،مخص ــف، بيرجن خوس
 با آزمون فرهنگيان 27354 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد بيرجند :محل خدمت -درميان 

:محل خدمت -مخصوص داوطلبان بومي بجنورد 
 با آزمون فرهنگيان 27372 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد بجنورد

محـل -بومي آستارا، حويـق  مخصوص داوطلبان 
 با آزمون فرهنگيان 27378 پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد آستارا :خدمت

-مخصوص داوطلبان بومي بندر انزلي، رضوانشهر 
 با آزمون فرهنگيان 27379 پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد بندر انزلي :محل خدمت

مخصـــوص داوطلبـــان بـــومي رشـــت، خمـــام،
محل -كوچصفهان، سنگر، خشكبيجار، لشت نشا 

 ناحيه يك رشت :خدمت
 با آزمون فرهنگيان 27383 پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد

محـل -مخصوص داوطلبان بـومي شـفت، فـومن    
 با آزمون فرهنگيان 27384 چمران تهرانپرديس شهيد  -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد شفت :خدمت

مخصوص داوطلبان بـومي بابـل ، بنـدپي شـرقي،
بندپي غربي، بهنمير ،قائم شـهر، كيـاكال، جويبـار،

 بابل :محل خدمت -سوادكوه، شيرگاه 
 با آزمون فرهنگيان 27399 پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد

، بنـدپي شـرقي، مخصوص داوطلبان بـومي بابـل  
بندپي غربي، بهنمير ،قائم شـهر، كيـاكال، جويبـار،

 قائم شهر :محل خدمت -سوادكوه، شيرگاه 
 با آزمون فرهنگيان 27400 پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد

محـل -مخصوص داوطلبان بومي بيجار، ديواندره 
 با آزمون فرهنگيان 27416 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد كراني ديواندره، بيجار، :خدمت

-مخصــوص داوطلبــان بــومي مريــوان، ســروآباد 
 با آزمون فرهنگيان 27418 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد مريوان، سروآباد :محل خدمت

-مخصوص داوطلبـان بـومي سـنندج، كاميـاران     
سنندج،كامياران، موچش، كالترزان :محل خدمت  با آزمون فرهنگيان 27419 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان  - 1 - مرد

ــال،   ــومي آق ق ــان ب ــوص داوطلب ــان، مخص گرگ
  –بندرتركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان 

 گرگان :محل خدمت
 با آزمون فرهنگيان 27502 پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  - 1 زن -

مخصوص داوطلبان بومي گنبد، گـاليكش، كاللـه،
 با آزمون فرهنگيان 27510 پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  - 1 زن - گنبد :محل خدمت -مراوه تپه 

  



 ها تپيوس                                                                                                                                                                                                مسوفصل 

  هاي مختلف جدول حداقل كارآيي اعضا در رشته   126 صفحه    سومفصل 
  

 
 
 

  
  :ءكارايي اعضا) 1
انـدازي پايگـاه امكانـات     و عالمه طباطبايي تهران مبادرت به راه ، تهران، شهيد بهشتي تهران، شهيد چمران اهواز)س(هاي الزهرا با توجه به اينكه دانشگاه  -

هاي مذكور را در  هاي تحصيلي موجود در دانشگاه شود كه رشته لذا بدينوسيله به داوطلبان نابينا توصيه مي ،اند نموده) روشندل(اي ويژه دانشجويان نابينا  رايانه
  .رار دهندهاي تحصيلي مورد عالقه خود ق اولويت انتخاب رشته

  :تجربي  علوم  آزمايشي  گروه  تحصيلي هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 1-1
 :تاس  ذيل  شرح  به  تجربي  علوم  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي رشته  اي حرفه  مطلوب  هاي ثر در فعاليتؤعضو غير م  نقص -

  تحصيل  و ادامه  انتخاب  مند به عالقه 1396  سال  سراسري  ضوابط و شرايط آزمون  به  با توجه  كه  تجربي  علوم  آزمايشي  در گروه  كننده شركت  داوطلبان  كليه) الف
،  ، تـنفس  لحـاظ قلـب  از (  جسماني  بايد از سالمت ، است  گرديده  مشخصذيل   در جدول  كه  بجز موارد خاصي ، پزشكي  آموزشي  گروه  تحصيلي هاي در رشته
  .برخوردار باشند  و رواني)  ادراري  ، دستگاه هاضمه ، جهاز خون  گردش

  حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام
 علوم تجربيگروه آزمايشي 

 هرشت  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع

  تغذيه  علوم
  راه  قادر به  مصنوعي  با پاي  باشد ولي  پا نداشته دو -2   .چشم  يك و  گوش  يك -1

 .شست  از انگشت غير  انگشت  يك -3 .باشد  رفتن

  پرتودرماني  تكنولوژي ، پرتوشناسي  ، تكنولوژي داروسازي
  قادر بـه   مصنوعي  با پاي  باشد ولي  پا نداشته  يك -2  . گوش  يك و  چشم  يك -1

  . دست  در يك  شست  از انگشت غير  انگشت  سه تا  يك -3 .باشد  رفتن  راه

  آزمايشگاهي  علوم
  رفـتن   راه  قـادر بـه    مصنوعي  با پاي  ولي باشد  نداشته اپ  يك -2   .گوش  يك -1

 . باشد

   .گوش  يك   عمل  اتاق

 .  گوش  يك و  چشم  يك  ، فيزيوتراپي هوشبري

  .باشد  حركت  چرخدار قادر به  با صندلي  باشد ولي  پا نداشته دو -2  .چشم  يك -1   شناسي شنوايي

 . دست  يك -3.  گوش  يك - 2 . چشم  يك -1  اي حرفه  بهداشتمهندسي  محيط،  بهداشتمهندسي 

 .  گوش  يك - 2  .چشم  يك -1  كاردرماني

 .پا  يك - 2 . گوش  يك -1   سنجي  بينايي

 .باشد  الزم  كارايي  و داراي  سالم اعضاء بايد كامالً  بقيه  فوق  از موارد مذكور در جدول غير

  .داوطلب بايستي از سالمت كامل رواني و جسماني برخوردار باشد...) پزشكي، پرستاري، دندانپزشكي، مامايي و(هاي گروه پزشكي  در ساير رشته - 
  يك و  چشم  يك ، دست  يك  حداقل  داشتنشيمي هاي مختلف و  زيست شناسي با گرايش  تحصيلي  هاي رشته  اي حرفه  مطلوب  غيرمؤثر در فعاليت عضو  نقص) ب

دو پـا و دو    داشـتن   كـه   شناسي زمين  بجز رشته. باشد  از هر دو پا محروم  اگر داوطلب  ، حتي است  برخوردار باشند، ضروري  الزم  از كارآيي  يك هر  كه  گوش
 .  است  ضروري  صحرايي  عمليات  ها و انجام از آزمايش  استفاده  براي  الزم  با كارآيي  چشم

گياهي، دامي، جنگلداري، شيالت، چوب، مرتع و آبخيزداري، محيط زيسـت،  (تكنولوژي   تحصيلي  هاي رشته  اي حرفه  مطلوب عضو غيرمؤثر در فعاليت  نقص )  ج
را كساني كه يك چشم و يـك  ها  زيرگروهفضاي سبز، توليد گياهان داروئي و معطر، پرورش زنبور عسل و مديريت مناطق خشك و بياباني مندرج در جدول 

  .توانند انتخاب نمايند يا هر دو دست نداشته باشند، ميگوش از دست داده باشند و يا انگشت كوچك در يك دست و 
  



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 127 صفحه ها پيوست
 

 : هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجوي متعهد خدمت در رشته) 2

 :ويژه شاغلين رسمي ـ پيماني) الف
دريافـت فـرم موافقـت بـا ادامـه تحصـيل       ) 2). وزش و پـرورش مشـروط بـه تـدوام اشـتغال در آمـ     (نـام در آزمـون    داشتن حكم كارگزيني رسـمي يـا پيمـاني آمـوزش و پـرورش در زمـان ثبـت       ) 1

تواننــد بــراي دريافــت موافقــت بــا ادامــه  داوطلبــان مــي. (فرهنگيــان ويــژه شــاغلين رســمي و پيمــاني از اداره آمــوزش و پــرورش محــل خــدمت براســاس شــرايط منــدرج در دســتورالعمل مربــوط
عـدم ارائـه فـرم موافقـت بـا ادامـه تحصـيل فرهنگيـان، توسـط اداره محـل خـدمت، بـه             : تبصـره ). خـدمت خـود مراجعـه نماينـد     تحصيل فرهنگيان، به كـارگزيني اداره آمـوزش و پـرورش محـل    

واهـد  تلقـي خ » كـان لـم يكـن   «لذا در صـورتي كـه داوطلـب بـدون داشـتن موافقتنامـه كتبـي در آزمـون شـركت نمـوده و پذيرفتـه شـود، قبـولي وي              . نام درآزمون است منزله نداشتن شرايط ثبت
نـام،   هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي دولتـي و غيردولتـي در زمـان ثبـت         در دانشـگاه ) اعـم ازپيوسـته و يـا ناپيوسـته    . (هـاي كـارداني و بـاالتر    عدم اشتغال بـه تحصـيل در هـر يـك از دوره    ) 3. شد

هـاي دانشـگاه فرهنگيـان مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات        پيمـاني، پـرديس  هـاي تحصـيلي ويـژه شـاغلين رسـمي و      شـدگان رشـته   محـل تحصـيل پذيرفتـه   ) 4. شروع به تحصيل و حين تحصيل
سـاير داوطلبـان اعـم از معلمـان     . هـاي آزمايشـي، مخصـوص شـاغلين رسـمي و پيمـاني آمـوزش و پـرورش اسـت          هاي تحصيلي ويـژه فرهنگيـان در همـه گـروه     كليه رشته) 5. باشد و فناوري مي

هــاي تحصــيلي ويــژه فرهنگيــان نبــوده ودر صــورت انتخــاب و قبــولي در هــر يــك از  مجــاز بــه انتخــاب رشــته... اردادي، داوطلبــان آزاد و التــدريس و آموزشــياران نهضــت ســوادآموزي قــر حــق
نـدرج در ايـن   عـالوه بـر شـرايط و ضـوابط اختصاصـي مـذكور، رعايـت شـرايط عمـومي و سـاير ضـوابط كلـي م            ) 6. تلقـي خواهـد شـد   ›› كـان لـم يكـن   ‹‹هاي تحصيلي مزبور، قبولي آنـان   رشته

چنانچـه فـردي بـا ارائـه اطالعـات نادرسـت پذيرفتـه شـود و يـا متعاقـب آن مشـخص گـردد كـه              ) 7. دفترچه، كه كليه داوطلبان ملزم به رعايـت آن هسـتند، بـراي فرهنگيـان نيـز الزامـي اسـت       
بـا توجـه بـه قـانون     ) 8. هـاي ناشـي از آن خواهـد بـود     ورد مكلـف بـه پرداخـت خسـارت    گـردد وحسـب مـ    نـام يـا تحصـيل، قبـولي وي لغـو مـي       شرايط الزم را نداشته است، در هر مرحله از ثبـت 

فرهنگيـان محتـرم ضـمن انجـام خـدمت، خـارج از سـاعت اداري موظـف، ادامـه تحصـيل خواهنـد             .باشـند  مديريت خدمات كشوري، كاركنان دولت مجـاز بـه اسـتفاده از مأموريـت آموزشـي نمـي      
بازنشســته  96-97فلــذا فرهنگيــاني كــه تــا شــروع نيمســال اول ســال تحصــيلي  . باشــد پيمــاني مــالك عمــل نمــي -ه تحصــيل فرهنگيــان رســمي ســقف ســابقه خــدمتي جهــت ادامــ) 9. داد
تعهـد خـدمتي    افـرادي كـه قـبالً بـه آمـوزش و پـرورش      : 1تبصـره  . تواننـد در آزمـون شـركت نمـوده و در صـورت قبـولي، ادامـه تحصـيل نماينـد          شوند بـا در نظـر گـرفتن مـوارد ذيـل مـي       نمي

. باشـند  مـي ) روزانـه، شـبانه، نيمـه حضـوري    (هـاي   اند، چنانچه در زمان شروع به تحصيل، تعهد آنان به اتمـام نرسـيده باشـد، ملـزم بـه سـپردن تعهـد مجـدد جهـت ادامـه تحصـيل در دوره            سپرده
يـد نيـز حتمـاً مـورد لحـاظ قـرار دهنـد؛ در غيـر ايـن صـورت مكلـف بـه پرداخـت خسـارت حسـب                بر اين اساس افراد مزبور بايد سقف خدمت قانوني بـاقي مانـده را جهـت ايفـاي تعهـد دوره جد     

گونـه تعهـد خـدمتي بـه آمـوزش و پـرورش ندارنـد، تـابع قـانون           افـرادي كـه هـيچ   : 2تبصـره  . مورد مندرج در متن تعهد محضري به دليل عـدم ايفـاي تعهـد، در زمـان بازنشسـتگي خواهنـد بـود       
هـاي نيمـه حضـوري نيـز تـابع       ضـمناً مشـمولين دوره  . گونه افراد صرفاً براسـاس قـانون مزبـور بـه دانشـگاه محـل تحصـيل تعهـد آمـوزش رايگـان خواهنـد سـپرد             اين. آموزش رايگان خواهند بود

رهنگيـان و دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيد      هـاي مربـوط بـه كارشناسـي پيوسـته دانشـگاه ف       شـاغلين رسـمي و پيمـاني مجـاز بـه انتخـاب كدرشـته محـل        ) 10. باشـند  شرايط و ضـوابط مربـوط مـي   
مسـؤوليت ناشـي   تحـت هـر شـرايطي قبـولي آنـان لغـو خواهـد شـد و         ) بـه ويـژه فرهنگيـان رسـمي ـ پيمـاني      (هـاي مربـوط    داوطلبان آزاد در صورت انتخاب كدرشته محل) 11. باشند رجايي نمي

  .باشد از عدم رعايت ضوابط به عهده داوطلب مي

 :ويژه داوطلبان آزاد) ب
ســازمان اداري و اســتخدامي كشــور، وزارت آمــوزش و پــرورش بــراي تــأمين و   11/2/1396-1147257در راســتاي اجــراي مفــاد ســند تحــول بنيــادين آمــوزش و پــرورش و بــه اســتناد مجــوز  
تحصــيلي در كارشناســي پيوســته بــراي دانشــگاه فرهنگيــان و  هــاي مختلــف هــاي اســالمي و نيــاز دوره تربيــت بخشــي از نيــروي انســاني مــورد نيــاز آموزشــي خــود، متناســب بــا مبــاني و ارزش

هـاي عمـومي و اختصاصـي و سـاير شـرايط و ضـوابط منـدرج در         داوطلبـان در صـورت احـراز صـالحيت    . پـذيرد  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجـايي، از ميـان داوطلبـان واجـد شـرايط دانشـجو مـي       
  . از انتخاب رشته و موفقيت در مراحل مزبور، در صورت قبولي، ادامه تحصيل نمايندتوانند پس  هاي بعدي آزمون مي اين دفترچه و اطالعيه

 :شرايط عمومي) الف
التـزام بـه قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي       ) 3. اعتقاد به دين مبـين اسـالم يـا يكـي از اديـان شـناخته شـده در قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران            ) 2. تابعيت جمهوري اسالمي ايران) 1
عـدم اعتيـاد بـه مـواد مخـدر، دخانيـات و الكـل و        ) 6. نداشـتن سـابقه محكوميـت جزائـي يـا كيفـري مـؤثر       ) 5. داشتن سالمت كامل روانـي، جسـماني و توانـايي انجـام وظـايف محولـه      ) 4. يرانا

  .دانشگاهي يا متوسطه دوم داشتن گواهينامه پايان دوره پيش) 7. هر نوع مواد اعتيادآور

 : شرايط اختصاصي) ب
بــه نهادهــا و ) دائــم يــا موقــت(گونــه رابطــه اســتخدامي يــا تعهــد خــدمت   نداشــتن هــيچ) 2. و بــاالتر در زيــر گــروه مربــوط در آزمــون سراســري  6500كســب حــداقل نمــره علمــي كــل ) 1

حـداكثر  : تبصـره ). معـدل سـه پايـه اول، دوم و سـوم    (دوم  ره متوسـطه دو در 15داشـتن حـداقل معـدل كـل     ) 3). ي تحصـيل در دانشـگاه   از آغـاز تـا پايـان دوره   (هاي دولتي و غيردولتـي،   سازمان
محاسـبه سـن هـر داوطلـب بـا توجـه بـه        : 1تبصـره  ). بـه بعـد   1/7/1374(سـال تمـام در بـدو ورود بـه دانشـگاه       22داشـتن حـداكثر سـن    ) 4. معدل كل، تحت هر شرايطي تغيير نخواهـد داشـت  

نـام در آزمـون، در مـدارك هـويتي، بـه ويـژه تـاريخ تولـد داوطلـب بـه            كنـد، بنـابر ايـن تغييراتـي كـه پـس از ثبـت        نام مـي  آن در آزمون ورودي ثبتاي است كه به استناد  مندرجات اصل شناسنامه
ابق كـاري و مـوارد ديگـر، تحـت     انجـام خـدمت سـربازي و يـا سـو     : 2تبصـره  . اي، قبـولي وي لغـو خواهـد شـد     وجود آمده باشد معتبر نيست و در صورت پذيرفته شـدن در آزمـون، در هـر مرحلـه    

بـومي بـودن داوطلـب در هـر يـك از كدرشـته       ) 5. حـداكثر سـن ورود بـه دانشـگاه، تحـت هـر شـرايطي تغييـر نخواهـد داشـت          : 3تبصـره  . شـود  هيچ شرايطي به سقف سني داوطلب افزوده نمـي 
در صـورتي كـه محـل اخـذ     ) الـف : هـا بـه شـرح ذيـل اسـت      وطلبـان در هـر از كدرشـته محـل    هـاي تعيـين بـومي بـودن دا     مـالك : 1تبصـره  . هاي اعالم شده از سـوي آمـوزش و پـرورش    محل

دانشـگاهي و دو سـال آخـر دبيرسـتان بـراي داوطلبـان نظـام جديـد در يـك بخـش، شـهر و             مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطه براي داوطلبـان نظـام قـديم و محـل اخـذ مـدرك پـيش       
در صـورتي كـه محـل اخـذ مـدرك تحصـيلي سـه سـال آخـر داوطلـب در يـك بخـش، شـهر و يـا اسـتان نباشـد،                 ) ب. شـود  شـهر و اسـتان تلقـي مـي    يا استان باشد، داوطلب بـومي آن بخـش،   

ذرانـده  داوطلبـاني كـه سـه سـال آخـر محـل تحصـيل را در خـارج از كشـور گ         ) ج. شـود  بخش، شهر و استان محل تولد داوطلب به عنـوان بخـش، شـهر و اسـتان بـومي وي در نظـر گرفتـه مـي        
انـد و همچنـين اسـتان تولـد ايشـان نيـز        داوطلبـاني كـه سـه سـال آخـر محـل تحصـيل را خـارج از كشـور گذرانـده          ) د. اند، استان محل تولد، استان بـومي اينگونـه داوطلبـان تلقـي خواهـد شـد      

جوزهـاي اسـتخدامي، محـل بـه كـارگيري افـراد همـان بخـش، شـهر و اسـتان           در صـورت وجـود م  ) 6. خارج از كشور بـوده اسـت، اسـتان بـومي ايـن قبيـل داوطلبـان شـهر تهـران خواهـد بـود           
بـر ايـن اسـاس تغييـر سـهميه اسـتان محـل خـدمت قبـل از شـروع بـه كـار و ايفـاي              . بومي داوطلب بوده و مسؤوليت ساماندهي و بكارگيري نيز بـه عهـده همـان اداره كـل اسـتان خواهـد بـود       

   هـا و موسسـات آمـوزش     دانشـجويان دوره روزانـه دانشـگاه   )7. باشـد  ممنـوع مـي  ... عـد مسـافت، تكفـل، سرپرسـتي خـانواده، فـوت والـدين و غيـره         تعهد، تحت هر شرايط اعـم از تأهـل، تجـرد، ب
نـام در آزمـون    شـروع ثبـت   هـاي مـورد نيـاز آمـوزش و پـرورش را انتخـاب نماينـد كـه قبـل از          تواننـد رشـته   نماينـد، در صـورتي مـي    عالي كه با اسـتفاده از قـانون آمـوزش رايگـان تحصـيل مـي      

) 1(دفترچــه شــماره  44منــدرج در صــفحه ) 3(انصــراف دايــم خــود را بــه محــل تحصــيل اعــالم نمــوده و فــرم انصــراف قطعــي از تحصــيل، مطــابق فــرم شــماره  1/12/1395حــداكثر تــا تــارخ 
برخـورداري از سـالمت كامـل تـن و     ) 8. باشـد  صـورت مجـاز نمـي    نمـوده باشـد در غيـر ايـن     از دانشـگاه و موسسـه آمـوزش عـالي ذيـربط دريافـت       1396نام درآزمون سراسري سال  راهنماي ثبت

توانـايي  : (توانـايي گفتـاري  ) 8-1: روان و شرايط مناسـب جسـماني بـراي حسـن انجـام وظيفـه معلمـي، بـا تأييـد پزشـك معتمـد واجـد شـرايط آمـوزش و پـرورش بـا مالكهـا و معيارهـاي زيـر                   
در يـك چشـم، پـس ازاصـالح بـا      10/10نداشـتن ديـدكمتراز  : (قـدرت بينـايي  ) 8-2). داي كلمـات وعبـارات بـه طـور كامـل و نداشـتن لكنـت زبـان بـه هـر ميـزان           دررعايت مخارج تمام حروف وا

ان ونيسـتاگموس شـديد هـردو    ؛ هـر نـوع نقـص ميـدان بينـايي در يـك يـا هردوچشـم؛ دوربينـي غيـر قابـل درمـ            )در دو چشم، پـس از اصـالح بـا عينـك     10/16+10عينك ونداشتن ديدكمتر از 
هـايي كـه شـناخت رنـگ و طيـف نـوري در        هـاي گـروه هنـر و رشـته     هـاي آمـوزش ابتـدايي و رشـته     بـراي رشـته  (چشم؛ ضايعات وسيع، شديد و غيرقابـل درمـان در هـر دو قرنيـه؛ كـور رنگـي       

بـل باشـد داوطلـب بايـد      دسـي  40كمـي شـنوايي داوطلـب نبايـد بـيش از      : (قـدرت شـنوايي  ) 8-3. شـم ؛ نابينـايي در يـك چ  )هـا بالمـانع اسـت    باشد، ممنوع بوده و در بقيه رشته ها ضروري مي آن
بـا توجـه بـه مقتضـيات هـر اسـتان و متناسـب بـا وظـايف شـغل معلمـي بـه تشـخيص اداره كـل آمـوزش و پـرورش اسـتان                  : قـد، وزن ) 8-4). متري به خـوبي بشـنود   6صداي نجوا را از فاصله 

حـداقل قـد الزم بـراي داوطلبـان رشـته تربيـت بـدني و علـوم ورزشـي،          . گيـرد  رات كه درمرحله مصـاحبه تخصصـي و انجـام معاينـات پزشـكي، مـورد سـنجش قرارمـي        مربوط، طبق ضوابط و مقر
ضـو مشـهود و تغييـر شـكل مـادرزادي      نداشـتن نقـص ع  ) 8-5. باشـد  هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي مـي      مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربيـت بـدني و علـوم ورزشـي دانشـگاه     

اسـتفاده از دسـت و پـاي مصـنوعي نقـص عضـو       (هـاي ظـاهري و نمايـان بـدن      ها و نداشـتن كراهـت منظـر در اثـر سـوختگي، سـوانح يـا ديگـر عوامـل در صـورت يـا قسـمت             يا اكتسابي، اندام
هـاي   پـالك، پاركينسـون و بيمـاري    هـاي قلبـي، اسـكروز آن    ، سـيروز كبـدي، آسـم، نارسـايي كليـه، بيمـاري      العـالج از قبيـل ديابـت    هاي مـزمن و صـعب   عدم ابتال به بيماري) 8-6). شود تلقي مي

احـراز سـالمت روانـي براسـاس نظـر      ) 8-7. خوني نظير لوسمي، كم خوني شديد مقاوم به درمان، تاالسـمي مـاژور و هـر نـوع بيمـاري شـناخته شـده بـه تشـخيص پزشـك معتمـد واجـد شـرايط             
ــران    روان شــناس متخصــ ــوري اســالمي اي ــام روان شناســي و مشــاوره جمه ــازمان نظ ــام روان شناســي از س ــرورش داراي نظ ــوزش و پ ــد آم ــه و  ) 9). ص و متعم ــتعداد، عالق ــورداري از اس برخ

محـل خـدمت كـد    ) 10. م دينـي، بـه ويـژه قـرآن كـريم     انگيزه معلمي، عامل بودن به اخالق و رفتار متناسب با شأن و جايگـاه معلمـي، برخـورداري از قـدرت تعامـل بـا ديگـران آشـنايي بـا تعـالي          
) اسـتان بـومي داوطلـب   (باشـد در اختيـار اداره كـل آمـوزش و پـرورش اسـتان مربـوط         مـي ) منطقـه / شهرسـتان /چنـد شـهر  (هايي كه به صورت استاني، شهرسـتاني و يـا در يـك بـوم      رشته محل

از ميـان واجـدين شـرايط    ) 11. عـدم مراجعـه بـه محـل خـدمت تعيـين شـده، بـه منزلـه اسـتنكاف تلقـي خواهـد شـد             . د شـد خواهد بود كه بعد از فراغت از تحصيل به صورت قطعي تعيـين خواهـ  
از معرفـي شـدگان   ) 12. هـاي عمـومي و تخصصـي معرفـي خواهنـد شـد       هاي انتخـابي، دو برابـر ظرفيـت پـذيرش بـراي انجـام مصـاحبه تخصصـي و احـراز صـالحيت           در آزمون براساس اولويت

هـاي عمـومي توسـط گـزينش، مطـابق ضـوابط و شـرايط اختصاصـي منـدرج در ايـن دفترچـه و اطالعيـه بعـدي، مصـاحبه تخصصـي بعمـل                  ظرفيت پذيرش، عالوه بر بررسي صـالحيت دو برابر 
شــرايط مصــاحبه تخصصــي و بررســي  داوطلبــان بايــد حــائز. گــردد هــاي عمــومي بــه منزلــه قبــولي فــرد تلقــي نمــي  موفقيــت در مصــاحبه اختصاصــي و بررســي صــالحيت) 13. خواهــد آمــد

گـردد، داراي نمـره علمـي نهـايي در مقايسـه بـا سـايرداوطلبان         هاي عمومي بوده و در گزينش نهايي كـه براسـاس ضـوابط مربـوط توسـط سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور انجـام مـي            صالحيت
دهـاي علمــي، فرهنگـي، هنــري و مهــارتي، جشـنواره خــوارزمي در شـرايط علمــي برابـر، براســاس كــد      نخبگــان علمـي و مهــارتي، مخترعــان، مبتكـران، برگزيــدگان المپيا  ) 14. نيـز بــوده باشـند  
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منـدي از امتيـاز مربـوط بـه مـدارك امتيـازآور در مصـاحبه اختصاصـي صـرفاً در انجـام مصـاحبه قابـل محاسـبه و               بهـره : تبصـره . رشته محل انتخـابي، از اولويـت پـذيرش برخـوردار خواهنـد شـد      
جـذب و  ) 16. هـاي پايـه و علـوم فنـاوري اطالعـات      احـراز توانـايي در مهـارت   ) 15. د از اتمـام زمـان مصـاحبه بـه مـدارك ارائـه شـده جديـد امتيـازي تعلـق نخواهـد گرفـت            احتساب اسـت و بعـ  

اي كـه تعهـد محضـري بـه      كارشناسـي در رشـته   هـاي عمـومي و اخالقـي و دارا بـودن مـدرك      هـاي علمـي، مصـاحبه اختصاصـي و تأييـد صـالحيت       بكارگيري افراد در صورت موفقيت در آزمـون 
ســپردن تعهــد عــدم جابــه جــايي ده ســاله بــرون ) 18. ســال در بــدو اســتخدام قطعــي بعــد از فراغــت از تحصــيل 28داشــتن حــداكثر ) 17. آمــوزش و پــرورش ســپرده امكــان پــذير خواهــد بــود

قـانون خـدمت    7بـه موجـب مـاده      )20. بـودن بـه اخـالق و رفتـار نيكـو و متناسـب بـا شـأن و جايگـاه معلمـي           برخـورداري از حسـن شـهرت، عامـل    ) 19. شود استاني در استاني كه استخدام مي
ــرر در تبصــره  29/7/63وظيفــه عمــومي مصــوب  ــاده  1و تكليــف مق ــه عمــومي مصــوب   6م ــوادي از وظيف ــانون اصــالح م ــارغ  16/9/1390ق التحصــيالن ذكــور  مجلــس شــوراي اســالمي، ف

در . باشـند  آموزش و پـرورش قبـل اشـتغال بـه كـار در آمـوزش و پـرورش و صـدور حكـم اسـتخدام رسـمي قطعـي، مكلـف بـه گذرانـدن دوره آمـوزش رزم مقـدماتي مـي                  هاي وابسته به  دانشگاه
 . صورت عدم مراجعه براي گذراندن دوره آموزش رزم هرمشكلي درراستاي تبديل وضعيت استخدامي به عهده دانشجو خواهد بود

 : تذكرات) ج
. بــه آمــوزش و پــرورش تعهــد خــدمت محضــري بســپارند) ســال نخواهــد بــود 8حــداقل آن كمتــر از (ذيرفتــه شــدگان مكلفنــد در آغــاز تحصــيل خــود بــه ميــزان دو برابــر مــدت تحصــيل  پ) 1

شـدگان آزمـون سراسـري،     معلمـان از بـين پذيرفتـه   پـذيرش دانشـجو   ) 2. باشـد  تحصيل آنان در دانشگاه فرهنگيـان و دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجـايي منـوط بـه سـپردن تعهدمحضـري مـي           
عنـوان دانشـجو معلـم متعهـد      پذيرفتـه شـدگان نهـايي بـا رعايـت مقـررات مربـوط، بـه         . پـذيرد  پس از تأييد صالحيت عمـومي و تخصصـي آنـان توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش، صـورت مـي        

آمـوختگي بـه ميـزان دو برابـر      م در محـل قبـولي، بـه آمـوزش و پـرورش تعهـد محضـري بسـپارند كـه پـس از دانـش           نـا  شوند و بايد پـيش از ثبـت   خدمت به وزارت آموزش و پرورش پذيرفته مي
آنــان ) ســال دوره كارشناســي 4حــداكثر (مــدت تحصــيل دانشــجو معلمــان جــزء ســوابق خــدمت . شــده توســط وزارت آمــوزش و پــرورش خــدمت نماينــد مــدت تحصــيل خــود، در محــل تعيــين 

تحصـيل دانشـجويان پذيرفتـه شـده در     ) 3. سـال طـول تحصـيل دوره كارشناسـي، مجـاز خواهـد بـود        4حقـوق كـارآموزي تحـت هـر شـرايطي، صـرفاً حـداكثر بـراي          پرداخت. شود محسوب مي
عـالي دولتـي و غيردولتـي و بـالعكس      هـا و مؤسسـات آمـوزش    انتقـال دانشـجو بـه سـاير دانشـگاه     ) 4. باشـد  دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شـهيد رجـايي بـه صـورت شـبانه روزي مـي      

قــانون متعهــدين خــدمت بــا رعايــت ســاير ضــوابط و مقــررات مربــوط صــرفاً در  4ادامــه تحصــيل متعهــدين خــدمت بــه وزارت آمــوزش و پــرورش، بــا رعايــت مفــاد مــاده ) 5. باشــد ممنــوع مــي
هـا و بـالعكس در    يش، تغييـر اولويـت انتخـابي، تغييـر دوره تحصـيلي، انتقـال و جابجـايي در بـين دانشـگاه         تغييـر رشـته و گـرا   ) 6. هاي مورد نياز آمـوزش و پـرورش امكـان پذيرخواهـد بـود      رشته

ضـمناً چنانچـه دانشـجويي تحـت هـر شـرايطي در دوره كـارداني متوقـف شـود، بـه علـت عـدم نيـاز بـه خـدمات                . بدو ورود و يا در طول تحصيل تحت هيچ شـرايطي امكـان پـذير نخواهـد بـود     
هـا و مؤسسـات آمـوزش     هـاي تحصـيلي در دانشـگاه    عـدم اشـتغال بـه تحصـيل همزمـان در هـر يـك از دوره       ) 7. زش و پـرورش، جـذب و اسـتخدام آنـان امكـان پـذير نخواهـد بـود        آنان در آمو

يـر شـهيد رجـايي كـه عنـوان رشـته آنهـا دبيـري         هـاي تحصـيلي دانشـگاه تربيـت دب     پذيرفتـه شـدگان رشـته   ) 8. نـام، شـروع بـه تحصـيل و حـين تحصـيل       عالي دولتي و غيردولتي در زمان ثبت
هـاي تحصـيلي مـورد نيـاز آمـوزش و پـرورش كـه جـزء معرفـي شـدگان چنـد برابـر قـرار گيرنـد در صـورتي مصـاحبه                  از متقاضـيان رشـته  ) 9. باشد، ملزم به گذراندن دروس تربيتـي هسـتند   نمي

شــناس  هــاي جســماني آنــان نيــز توســط پزشــك معتمــد واجــد شــرايط و ســالمت روانــي توســط روان  ه و ويژگــيبعمــل خواهــد آمــد كــه داراي شــرايط و ضــوابط منــدرج در ايــن دفترچــه بــود
مصــاحبه جزيــي ازمراحــل آزمــون سراســري بــراي پــذيرش دانشــجو در ) 10. متخصــص و معتمــد آمــوزش و پــرورش، صــرفاً در مهلــت مقــرر در زمــان انجــام مصــاحبه مــورد تأييــد قــرار گيــرد

هـاي اعـالم شـده ازسـوي سـازمان سـنجش آمـوزش         انجـام مصـاحبه تخصصـي صـرفاً در مهلـت مقـرر منـدرج در اطالعيـه        . باشـد  نشگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجـايي مـي     دانشگاه فرهنگيان و دا
انجـام مصـاحبه تخصصـي و بررسـي      عـدم حضـور در مراحـل   ) 11. انجام مصاحبه مجـدد و يـا تمديـد مهلـت اعـالم شـده بـه هـيچ عنـوان امكـان پـذير نخواهـد بـود             . باشد كشور امكان پذير مي

هـاي دانشـگاه فرهنگيـان و دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجـايي          بـه منزلـه انصـراف از رشـته    ) بعد از معرفي از سـوي سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور     (هاي عمومي تحت هر شرايطي  صالحيت
هـاي عمـومي و    چنانچـه صـالحيت  ) 13. هـاي پرورشـي اجـرا خواهـد شـد      و مشـاوره گـرايش فعاليـت   هـاي دانشـگاه فرهنگيـان بـراي رشـته تحصـيلي راهنمـايي         در پرديس) 12. تلقي خواهد شد

در عـين حـال در صـورت وجـود ظرفيـت پـذيرش دركدرشـته مربـوط         . كنـد  تخصصي داوطلبي، پس از اعـالم نتـايج نهـايي آزمـون سراسـري محـرز گـردد، حقـي بـراي آن داوطلـب ايجـاد نمـي            
هـاي دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجـايي بـه صـورت آزاد و شـبانه بـوده و            برخـي از كدرشـته محـل   ) 14. ، امكـان اقـدام وجـود خواهـد داشـت     1396-97وم حداكثر تا قبـل از شـروع نيمسـال د   

و پـرورش، در پايـان    طبـق مصـوبه شـوراي عـالي آمـوزش     ) 15. كنـد  گونـه حقـي جهـت اسـتخدام در آمـوزش و پـرورش ايجـاد نمـي         هـا، هـيچ   پذيرش دانشجو و تحصيل در اين كدرشـته محـل  
چنانچـه فـردي بـا ارائـه     ) 16. گـردد  اي در سـطوح مختلـف صـادر مـي     آيـد و براسـاس نتـايج حاصـله، گـواهي صـالحيت حرفـه        دوره كارشناسي از دانشـجو معلمـان، ارزشـيابي پايـاني بعمـل مـي      

نــام، تحصــيل و يــا اســتخدام آزمايشــي و قطعــي، قبــولي وي لغــو  ر هــر مرحلــه از ثبــتاطالعــات نادرســت پذيرفتــه شــود و يــا متعاقــب آن مشــخص گــردد كــه شــرايط الزم را نداشــته اســت د
عـالوه بـر شـرايط و ضـوابط اختصاصـي مـذكور، رعايـت شـرايط عمـومي و سـاير ضـوابط كلـي آزمـون              ) 17. هـاي ناشـي از آن خواهـد بـود     گردد و حسب مورد مكلـف بـه پرداخـت خسـارت     مي

راهنمـاي  ) 1(شـرايط و ضـوابط مغـاير بـا مـوارد اعـالم شـده در دفترچـه شـماره          . ، كـه كليـه داوطلبـان ملـزم بـه رعايـت آن بـوده، الزامـي اسـت         )1( مندرج در اين دفترچـه ويـا دفترچـه شـماره    
  .گردد سايت سازمان سنجش آموزش كشور لغو مي هاي قبلي مندرج در نام در آزمون و اطالعيه ثبت

  
 :و مؤسسات آموزش عاليها  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3

  :وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دولتيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه )1-3
بـديهي  . ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو اعالم شـده اسـت   شرايط و ضوابط ذكر شده در اين بخش توسط دانشگاه )1-1-3

اقـدام بـه پـذيرش    ) متمركـز  بورسيه، شرايط خاص و يا نيمه(مصاحبه يا آزمون علمي  هاي داراي ها و مؤسساتي كه در رشته دانشگاه
لـذا الزم اسـت داوطلبـان شـرايط     . نمايند، شرايط و ضوابط اعالم شده را در زمان مصاحبه بررسي و كنترل خواهند نمود دانشجو مي

  .   هاي مزبور نمايند رشته، مبادرت به انتخاب بودنشرايط واجد مطالعه و در صورت به دقت مذكور را 
از ها و امكانـات رفـاهي و همچنـين     براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي) 2-1-3

 ليآمـوزش عـا  مؤسسـات   هـا و  دانشگاه هاي اينترنتي سايت، به نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي
  .، مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايندذيربط

از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهـاب و   ،)شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه )3-1-3
گـردد انتخـاب    لذا به داوطلبان توصيه مـي . باشند ر ميمعذو جـدبطور ) شبانه(رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتساير 

  .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ رشته خود را بومي نموده و رشته 
هاي دولتي جهت تأمين نيـاز خوابگـاهي كشـور، صـندوق رفـاه       با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه) 4-1-3

هـاي   هاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشـگاه  ارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاهدانشجويان وز
هاي غيردولتي داراي مجـوز، بـه    گيري از خوابگاه لذا داوطلبان متقاضي خوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره. منتخب هر استان نموده است

 . مراجعه نمايند www.swf.ir: هاي غيردولتي اين صندوق به نشاني اينترنتي گاهسامانه خواب

  : )هاي علوم پزشكي بجز دانشگاه(دولتي و غيردولتي  عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش )3- 5-1
 ، دانشگاه پيـام نـور و  ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي دانشگاهو پرديس خودگردان مجازي  ،حضوري ، نيمه)شبانه(نوبت دوم ( »يرروزانهغ«هاي  كليه پذيرفته شدگان دوره

ارت علوم، تحقيقـات  بر اساس مصوبات وز. باشند ها و مؤسسات غيرانتفاعي، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي همچنين دانشگاه
هـا و مؤسسـات    دانشگاهلذا  .تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شدي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و  دانشگاهو فناوري ميزان شهريه در اين 

را در پايگاه اينترنتي خـود   مصوب هيأت امنا نمايند، موظفند جداول شهريه ينسبت به پذيرش دانشجو اقدام م »غيرروزانه«هاي  آموزش عالي دولتي و غيردولتي، كه در دوره
  . درج نمايند

  ***توجه  ***هاي مختلف تحصيلي    ها و رشته هاي ثابت و متغير دوره داوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه  *** توجه  ***
  .آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند ها و مؤسسات هاي مجري، به پايگاه اينترنتي دانشگاه در دانشگاه
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 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.ihec.ac.ir  )وابسته به وزارت جهاد كشاورزي( آموزشكده كشاورزي ـ كرج* 

. اين آموزشكده هيچگونه تعهدي در قبال استخدام، اشتغال و بكارگيري پذيرفته شدگان نـدارد  )2. باشند يپذيرفته شدگان ملزم به رعايت قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي اين آموزشكده م) 1
وري غـذاخ سـالن  اين آموزشـكده فاقـد امكانـات خوابگـاهي اسـت، لـيكن داراي        )4. گردد هاي شبانه مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شهريه دريافت مي از پذيرفته شدگان دوره )3

) 6. باشـند  هاي مربوط مطابق مصوبات وزارت علوم در رشـته مربوطـه مـي    تحصيل در اين آموزشكده تمام وقت است و پذيرفته شدگان ملزم به حضور در كالس و عمليات )5. باشد دانشجويي مي
 026-36700874-5 :تلفن   .   شهرك مهندسي زراعي، همت خيابان شهيد ،جاده ماهدشت 5كيلومتر ، كرج: نشاني

  www.hmu.ac.ir  )ويژه خواهران(ـ قم ) س(حضرت معصومهعلوم انساني ه كددانش* 
هاي اسـتان قـم الزامـي     در تمام دانشگاه) چادر( داشتن حجاب برتر) 2. گيرد با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه ملكي داخل دانشگاه، به دانشجويان ورودي جديد خوابگاه خودگردان تعلق مي) 1

  025-33209030 :تلفن              .روبروي ورزشگاه يادگار امام ،انتهاي بلوار غدير ،قم: نشاني) 3. باشد مي
  www.shariaty.ac.ir  )دكتر شريعتي(اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه* 

  021-55503769: نمابر     55538003-5: تلفن            .خيابان دانشگاه ،خيابان ميعاد جنوبي ،بزرگراه شهيد تندگويان ،ميدان بهمن ،تهران: نشاني
    دانشكده كشاورزي شيروان* 

  .محور شيروان ـ بجنورد 10استان خراسان رضوي، شيروان، كيلومتر : نشاني
  www.tjamcaas.ac.ir  دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام* 

و وام تحصـيلي بـه دانشـجويان روزانـه،     ) شـبانه ( دوموام پرداخت شهريه به دانشجويان نوبـت  )2 .باشد داراي خوابگاه خودگردان براي تمام دانشجويان روزانه و شبانه ميحد دانشگاهياين وا) 1
دهـي رايگـان از دانشـگاه بـه محـل       رفاه حـال دانشـجويان، سـرويس    جهت) 3. شود يابد، پرداخت مي رفاه دانشجويان وزارت علوم به دانشگاه تخصيص مي متناسب با اعتباري كه توسط صندوق

جهت كسب ) 5. باشد مي) مصوب صندوق رفاه وزارت علوم(با قيمت دانشجويي ) شام نهار و( دانشگاه داراي سلف سرويس دانشجويي براي دو وعده غذايي )4 .گيرد انجام مي ها و بالعكس خوابگاه
 52547041-44: تلفـن     9571875335  :كدپسـتي      41و  39، بين امـام خمينـي   )ره(تربت جام، بلوار امام خميني: نشاني) 6 .مراجعه فرماييدبه نشاني فوق يت دانشگاه بيشتر به سا اطالعات

   051-52547045 :نمابر              ) امور دانشجويي 19و  18 هاي داخلي امور آموزشي و 17و  16 هاي داخلي(
  www.abru.ac.ir  ـ بروجرد) ره(العظمي بروجردي... ا نشگاه آيتدا* 

     066-42468223: نمابر  42468320-1: تلفن        176: صندوق پستي            .آباد خرم ـجاده بروجرد  3بروجرد، كيلومتر : نشاني
  www.haeri.ac.ir  حايري ـ ميبد... ا دانشگاه آيت* 

   035-32357505 :تلفن.     سالم والمسلمين يحيي زادهاال بلوار مرحوم حجت 2ميبد، بلوار خرمشهر، ميدان دفاع مقدس، كيلومتر : نشاني) 2. باشد چادر مي دانشگاه پوشش خواهران در اين) 1
  www.araku.ac.ir  دانشگاه اراك* 

. اقـدام خواهـد نمـود   ...)  دختـران و ، تـرم بـاالتر  ، هـاي برتـر   رتبـه (گرفته شده هاي در نظر بر اساس اولويتبه محدوديت خوابگاهي جهت اسكان دانشجويان پسر و دختر اين دانشگاه با توجه) 1
يد بهشـتي، جنـب پـارك    اراك، خيابان شه: نشاني )2   .)34173325: ها تلفن اداره خوابگاه. (دانشگاه استفاده نمايند توانند از خوابگاه غيردولتي تحت نظر نيز مي) شبانه(دانشجويان دوره نوبت دوم 

 086-32777401-4 :تلفن        . اميركبير
  www.ardakan.ac.ir  دانشگاه اردكان* 

اسـتفاده از   وديعـه اوليـه  ) 4. محـدود اسـت  خوابگاه خـودگردان   ظرفيتبراي برادران ) 3 .تامين خواهد شد خواهران خوابگاه خودگردان براي) 2. باشد فاقد خوابگاه صندوق رفاه مي دانشگاهاين ) 1
  .باشد ريال مي 000/000/2 مبلغ خوابگاه

  www.urmia.ac.ir  دانشگاه اروميه* 
رو جـاده سـ   11كيلومتر  ،اروميه: نشاني) 2 .نمايد يدانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه با تغيير رشته، مهماني و انتقال پذيرفته شدگان رشته دكتري عمومي دامپزشكي به هيچ عنوان موافقت نم) 1

  044-32752842: نمابر          32755278 :تلفن            165 :صندوق پستي    .    پرديس نازلو
  www.ui.ac.ir  دانشگاه اصفهان* 

حداكثر زمان استفاده ) 2. شوند ظرفيت ساير دانشجويان با اولويت بندي اسكان داده ميشوند و در صورت وجود هاي دولتي اسكان داده مي االمكان در خوابگاه شرايط حتيكليه دانشجويان واجد) 1
هـاي   ، ميهمان، انتقالي، بورسيه، مجازي، پرديس، نيمه حضوري، شـاغل ارگـان  )شبانه(دوم  به دانشجويان نوبت) 3 .باشد هاي مجاز تحصيلي مي دستورالعمل وزارتي صرفاً در ترم از خوابگاه برابر با

در ايـن   )5. باشد فاقد خوابگاه متأهلي مياين دانشگاه ) 4. گيرد تعلق مي در صورت وجود ظرفيت برابر با ضوابط خوابگاه )كيلومتر تا شهر اصفهان 100فاصله زير (دولتي و بخش خصوصي و بومي 
  .هزارجريب اصفهان خيابان: نشاني) 6. گردد متحانات، برابر با ضوابط و مقررات ارائه ميتغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز شنبه تا چهارشنبه به استثناء ايام ا دانشگاه ارائه

  www.vaja.ir  )وابسته به وزارت اطالعات(و امنيت ملي اطالعات گاه دانش* 
 احراز صالحيت استخدامي برابر ضـوابط  )4 .فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايراناد و التزام عملي به واليتداشتن اعتق )3 .تابعيت جمهوري اسالمي ايران )2 .اسالمتدين به دين مبين )1

حداكثر  )7. باشند اي داوطلبان نبايد در استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانه )6 .وزارت اطالعات برخورداري از سالمت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي )5 .گزينش وزارت اطالعات
و علـوم   14فيزيـك و علـوم تجربـي     هاي آزمايشي رياضـي  حداقل معدل كتبي ديپلم براي داوطلبان گروه )8). بعدبه  1375 متولدين( باشد سال تمام مي 22سن براي داوطلبان مقطع كارشناسي 

ي تحصيل، از كمك هزينه  دانشجويان در طول دوره )10. كنند د، خدمت دوران سربازي را در وزارت اطالعات طيتوانند با سپردن تعه اطالعات مي هگاپذيرفته شدگان دانش )9. باشد مي 15انساني 
تحصـيل   )12. مايدن براي دانشجويان مجرد واجد شرايط، خوابگاه تهيه مي عات و امنيت ملياطال هگادانش )11. التحصيلي، در وزارت اطالعات استخدام خواهند شد از فارغ باشند و پس برخوردار مي

هـاي   از زبان دانشجويان مقطع كارشناسي در طول مدت تحصيل ملزم به فراگيري يكي )13 .خواهد بود تمام وقت، به صورت شبانه روزي و با بهره گيري از امكانات بسيار مناسب گاهدانشاين در 
به دانشجويان پس از اتمـام   )15. نمايند تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را پرداخت شدگان از در صورتي كه پذيرفته )14. باشند زنده دنيا و امور فوق برنامه مي

   .گردد التحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا مي فارغ نامه مدت تحصيل و انجام تعهدات، گواهي
  www.alzahra.ac.ir  )ويژه خواهران(ـ تهران ) س(دانشگاه الزهرا* 

هاي تهـران و   به دانشجويان روزانه و شبانه ساكن استان) 3. ترم است 8حداكثر ترم مجاز استفاده از خوابگاه براي مقطع كارشناسي  )2. گيرد خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه دانشگاه تعلق مي) 1
   1993893973: كدپستي      .خيابان ونك ،ميدان ونك، تهران: نشاني) 5 .گيرد و پرديس خوابگاه تعلق نمي ، بورسيهبه دانشجويان شبانه، شاغل) 4. گيرد نميالبرز خوابگاه تعلق 

  021-88044051-8 :تلفن
  www.ilam.ac.ir  دانشگاه ايالم* 

  . اساس امتياز و در نظر گرفتن رتبه قبولي، صورت خواهد گرفت خوابگاه به افراد متقاضي براري ذواگ) 2. باشد گاه متأهلي مياين دانشگاه فاقد خواب) 1
  www.ub.ac.ir  دانشگاه بجنورد* 

  :آورد هاي برتر به شرح جدول ذيل حمايت ويژه بعمل مي ه شدگان با رتبهاين دانشگاه از پذيرفت) 2. گردد طبق مقررات دانشگاه خوابگاه واگذار مي به دانشجويان ورودي جديد براي مدت محدود )1
  رتبه در سهميه  رديف

  رشته
  3منطقه   2منطقه   1 منطقه

  مشوق  تر از پايين  مشوق  تر از پايين  مشوق  تر از پايين

  هاي تحصيلي علوم پايه رشته  1
4000  *  4000  *  4000  *  
3500  **  3500  **  3500  **  
3000  ***  3000  ***  3000  ***  

  هاي تحصيلي فني و مهندسي، علوم انساني و هنر رشته  2
  )4و  3هاي رديف  به غير از رشته(

2500  *  2000  *  1500  *  
2000  **  1500  **  1250  **  
1500  ***  1250  ***  1000  ***  

  شناسي و حقوق هاي روان رشته  3
800  *  600  *  500  *  
650  **  500  **  400  **  
500  ***  400  ***  300  ***  

  صنايع دستي و هاي ارتباط تصويري رشته  4
1000  *  900  *  700  *  
900  **  800  **  600  **  
700  ***  600  ***  400  ***  

  ).سال 4به مدت ماداميكه دانشجوي اين دانشگاه باشند و حداكثر (خوابگاه، كتابخانه، مراكز ورزشي و اينترنت ويژه : امكانات رفاهي رايگان از جمله* 
  .اهداي لپ تاپ** 

  ).سال 4ماداميكه دانشجوي اين دانشگاه باشند و حداكثر به مدت (هزار تومان  350اهداي كمك هزينه تحصيلي ماهيانه *** 
  058-32410700: نمابر         32201000: تلفن           94531-55111: كدپستي       .جاده اسفراين 4بجنورد، كيلومتر : نشاني



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 130 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.buqaen.ac.ir  دانشگاه بزرگمهر ـ قائنات* 

هاي ميهماني و انتقـالي در سـال اول تحصـيل مـورد بررسـي قـرار        درخواست )2 .باشد باشد و اولويت با دانشجويان دوره روزانه مي خوابگاه خودگردان به تعداد محدود در سطح شهر موجود مي) 1
 056-32526530: نمابر           . تماس حاصل فرماييد 32521181وبگاه دانشگاه به نشاني زير مراجعه كنيد يا با شماره  جهت كسب اطالعات بيشتر به) 3. گيرد نمي
  www.basu.ac.ir  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان* 

حسابداري رزن، فنـي تويسـركان، صـنايع     هاي مديريت و امكان انتقال از دانشكده) 2 .باشد هاي برتر هر رشته مي ها با رتبه هاي خوابگاه دانشجويي، اولويت واگذاري خوابگاه به دليل محدوديت) 1
  081-38381601-10 :تلفن        .روشن شهيد احمدي همدان، چهارباغ: نشاني) 3 .دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد غذايي بهار، فني و مهندسي كبودرآهنگ به

  www.birgand.ac.ir  انشگاه بيرجندد* 
دانشگاه ظرفيت اسـكان   هاي هاي ملكي و استيجاري پرديس براي اكثريت پذيرفته شدگان غيربومي دوره روزانه در تمامي مقاطع تحصيلي، در خوابگاه 96-97دانشگاه بيرجند در سال تحصيلي ) 1

همچنين دانشـكده  . هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه انجام خواهد پذيرفت تمهيدات الزم جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههاي مذكور،  بديهي است در صورت تكميل ظرفيت خوابگاه. دارد
   .ار دانشــگاهبيرجنــد، بلــوار شــهيد آوينــي، انتهــاي بلــو: نشــاني) 2. هــاي خــودگردان امكــان پــذير خواهــد بــود اقمــاري فــردوس فاقــد خوابگــاه ملكــي بــوده و اســكان دانشــجويان در خوابگــاه

     056-32202102-32202301-2: تلفن                 97175-615: صندوق پستي
  www.ikiu.ac.ir  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين* 

.دهد دانشجويان خوابگاه اختصاص مي وجه به امكانات خود به تعداد محدودي ازتاين دانشگاه با 
  www.pnu.ac.ir  دانشگاه پيام نور* 

  .ه نمايندو شماره تلفن مراكز و واحدهاي دانشگاهي اين دانشگاه، به پايگاه اينترنتي فوق مراجعنشاني داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور و همچنين 
  www.tabrizu.ac.ir  دانشگاه تبريز* 

دانشجويان روزانه غيربومي پس از امتيازبنـدي و بـا   % 60هاي موجود، فقط به  اين دانشگاه با توجه به محدوديت) 2 .كند خوابگاه واگذار نمي) نوبت دوم(دانشجويان دوره شبانه  انشگاه تبريز بهد) 1
 .پذيرفته شدگان نـدارد  هيچگونه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه مهندسي مرند ،آموزشكده فني) 4. باشد تبريز داراي خوابگاه متأهلي نمي دانشگاه )3 .واگذار نمايدبرتر خوابگاه  هاي اولويت رتبه

 كليه دانشجويان هب دانشكده فني مهندسي ميانه) 6 .باشد رت خودگردان ميوابگاه دانشجويان دختر به صوخ كند و دانشجويان پسر خوابگاه واگذار نميه ب كشاورزي و منابع طبيعي اهر آموزشكده )5
   041-33340081-9 :تلفن           51666-16471 :كدپستي          .بهمن 29بلوار ، تبريز: نشاني) 7 .نمايد دختر و پسر خوابگاه خودگردان واگذار مي

  www.ausmt.ac.ir  هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فناوري* 
  0121-2271057: تلفن       46168-49767: كدپستي       24، آفتاب )ره(آمل، خيابان امام خميني: نشاني) 2. باشد ميدولتي فاقد خوابگاه  دانشگاهاين ) 1

  www.torbath.ac.ir  دانشگاه تربت حيدريه* 
: نشـاني ) 2. به تعداد محدود براي برادران خوابگـاه خـودگردان وجـود دارد    وباشد  ميبه تعداد كافي ) با هزينه شخصي(ن اين دانشگاه براي خواهران دانشجو داراي خوابگاه بصورت خودگردادر ) 1

  051-52299601-52299632: نمابر       52299602-4: تلفن          . مشهد، بعد از پل هوايي عابر پيادهـ محور تربت حيدريه  7كيلومتر 
  www.srttu.ac.ir  ـ تهرانهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير ش* 

هاي متعهـد خـدمت بـه وزارت آمـوزش و      پذيرفته شدن و تحصيل در رشته) 2. باشد ها در پنج روز هفته داير مي شيوه تحصيل در مقطع كارشناسي پيوسته اين دانشگاه، حضوري بوده و كالس) 1
بنا بـه  ) 3. گيرد هد محضري با رعايت كامل مقررات آموزشي و با الزام به مراعات قوانين و مقررات متعهدين خدمت صورت ميپرورش پس از طي مراحل مصاحبه و فرايندهاي مرتبط و سپردن تع

ز بين دروس منـدرج در  و مهندسي كامپيوتر ا نياز وزارت آموزش و پرورش و طرح ساماندهي منابع انساني، انتخاب دروس اختياري در رشته هاي مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي عمران
هاي آموزشي در اين دانشـگاه،   نامه پذيرش دانشجو، تحصيل و اجراي مقررات و آيين) 4. برنامه درسي مصوب دفتر برنامه ريزي آموزش عالي با نظر و تاييد گروه آموزشي دانشگاه ميسر خواهد بود

  .تهران، لويزان: نشاني) 6. به پايگاه اطالع رساني دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نماييد براي كسب اطالعات بيشتر) 5. باشد هاي كشور مي همانند ساير دانشگاه
  021-22970033: نمابر              22970060-9: تلفن             16785-163: صندوق پستي             16788-15811: كدپستي

  www.ut.ac.ir  دانشگاه تهران* 
مربوط به پرديس فارابي دانشگاه تهران واقع در شهر قم، رعايت حجاب اسـالمي بـا   » دانشكده معارف و انديشه اسالمي«و » دانشكده الهيات و معارف اسالمي«جرا در هاي مورد ا براي رشته) الف

  .باشد پوشش چادر براي بانوان الزامي مي
  :پذيرد بشرح ذيل صورت ميهاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي  از بين داطلبان گروهمنحصراً و با شرايط خاص و دكتري پيوسته بيوتكنولوژي بصورت متمركز رشته پذيرش در ) ب
  .موفقيت در مصاحبه) 2 .يا علوم تجربيو فني رياضي هاي آزمايشي علوم  گروهدر آزمون سراسري ) و پانصد ده هزار( 10500كسب نمره علمي باالتر از  )1
يا باالتر در ديپلم دبيرستان  16داراي معدل كتبي هر رشته از بين متقاضيان برابر ظرفيت  سهمعرفي (پردو كشور آمريكا بصورت نيمه متمركز ـ ك با دانشگاه اينديانا  هاي مشتر پذيرش در دوره) ج

كارشناسـي جداگانـه از دو دانشـگاه     ها دو مـدرك  آموختگان اين دورهنشتمامي ضوابط اعالم شده از سوي دو دانشگاه، دارعايت در صورت و انجام مصاحبه حضوري توسط دانشگاه تهران بوده و 
هاي فني دانشگاه تهران و چهار نيمسـال   است كه چهار نيمسال اول در دانشكده) شامل هشت نيمسال تحصيلي(مدت دوره بطور معمول چهار سال تحصيلي  )1 :شرايط دوره. دريافت خواهند نمود

در صورت نياز، دانشجويان براي شركت . انگليسي ارائه خواهند شد در مدت تحصيل دانشجويان در ايران، دروس عمدتا به زبان )2. ردو در كشور آمريكا برگزار خواهد شدپـ  بعد در دانشگاه اينديانا
واحـد درسـي و احـراز     71م تحصيل دانشجويان به شرط گذراندن حداقل در پايان سال دو )3. هاي خارجي دانشگاه تهران معرفي خواهند شد هاي تقويت زبان انگليسي به دانشكده زبان در كالس

اين دانشجويان . پردو را دريافت خواهند نمودـ  مجوز رفتن به دانشگاه اينديانا IELTSدر آزمون  5/5يا حداقل نمره  )IBT(در آزمون تافل  60و كسب حداقل نمره  20از  5/12حداقل معدل كل 
پردو قابل انتقـال  ـ  واحد با هماهنگي دانشگاه اينديانا 62هاي فني دانشگاه تهران تعداد حداكثر  از مجموع واحدهاي گذرانده شده در دانشكده )4. نخواهند داشت GREنيازي به شركت در آزمون 
پس از اتمـام   )5 .)افت مدرك كارشناسي دانشگاه تهران احتساب خواهد شدهاي فني دانشگاه تهران براي دري بديهي است كه تمامي واحدهاي گذرانده شده در دانشكده. (به آن دانشگاه خواهد بود

تا زماني كه مراحـل  . باشند پردو، دانشجويان موظف به بازگشت به ايران و تكميل مراحل فراغت از تحصيل در دانشگاه تهران، از جمله ارائه پروژه كارشناسي خود ميـ  تحصيل در دانشگاه اينديانا
دانشجوياني كه دوره كارشناسي را طبق ضـوابط فـوق بـا     )6. در دانشگاه تهران بطور كامل انجام نشده باشد، دانشجويان از هيچيك از دو دانشگاه مدركي دريافت نخواهند نمودفراغت از تحصيل 

از دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي، امكان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد  پردو و انجام مراحل فراغت از تحصيلـ   موفقيت به پايان برسانند، به شرط احراز ديگر شرايط دانشگاه اينديانا
است بايد  5/6و  5/5آنها بين  IELTSو يا نمره آزمون  79و  60آنها بين ) IBT(دانشجوياني كه در هنگام عزيمت به آمريكا نمره تافل  )7. پردو خواهند داشتـ  همان رشته را در دانشگاه اينديانا

بر اساس نتيجه آزمون تعيين سطح، اين دانشجويان ممكن است ملزم به شـركت در يـك يـا چنـد كـالس زبـان       . نخستين نيمسال تحصيلي در آمريكا در آزمون تعيين سطح زبان شركت كنند در
است نيز بايد در اين آزمون تعيين سطح  7و  5/6آنها بين  IELTSو يا نمره آزمون  94و  80آنها بين ) IBT(دانشجوياني كه در هنگام عزيمت به آمريكا نمره تافل . انگليسي در آن دانشگاه گردند

دانشجوياني كه در هنگام عزيمت بـه آمريكـا نمـره تافـل     . شركت كنند و بر اساس نتيجه آزمون تعيين سطح، ممكن است ملزم به شركت در تنها يك كالس زبان انگليسي در آن دانشگاه گردند
)IBT ( ا باالتر و يا نمره آزمون ي 95آنهاIELTS هزينه دوره در مدتي كـه   )8 .هاي زبان انگليسي معاف خواهند بود يا باالتر است از شركت در آزمون تعيين سطح زبان و گذراندن كالس 7ها  آن

تركيـب  (ان دانشگاه تهران در رشته و مقطع مشـابه و بـا همـان سـاز و كـار      هاي خودگرد بصورت ريالي و معادل شهريه دانشجويان پرديس. دانشجويان در داخل كشور مشغول به تحصيل هستند
پردو توسط آن دانشگاه بصورت دالري و بـر اسـاس ضـوابط اعـالم شـده در سـايت آن       ـ  هزينه دوره در مدت تحصيل در دانشگاه اينديانا. محاسبه و دريافت خواهد شد) هاي ثابت و متغير شهريه

، در )پردوـ   در دانشگاه اينديانا 4از  3در دانشگاه تهران و حداقل معدل  20از  14كسب حداقل معدل (بخش  دانشجويان اين دوره به شرط عملكرد تحصيلي رضايت )9. دانشگاه دريافت خواهد شد
هاي مسافرت و اقامت در كشـور آمريكـا بطـور     هزينه )10. خواهند شدپردو برخوردار ـ   تخفيف در شهريه دانشگاه اينديانا% 35از حداقل ) هاي سوم و چهارم تحصيل سال(مدت تحصيل در آمريكا 

پردو ضـمن  ـ   دانشگاه اينديانا )11. پردو قابل دسترسي استـ   هاي اقامت در شهر ايندياناپوليس بصورت روزآمد از طريق سايت دانشگاه اينديانا برآورد هزينه. كامل به عهده دانشجويان خواهد بود
 .هاي آن كشور در منطقه، تمامي تالش خود را براي اعطـاي ويـزا بـه ايـن دانشـجويان بكـار خواهـد بسـت         اند به يكي از كنسولگري شرايط اعزام به آمريكا را احراز نموده معرفي دانشجوياني كه

بـه  ) شود انجـام نـداده باشـند    دا اقدامي كه به عدم اعطاي ويزا منجر ميبه شرط آنكه تعم(شوند  دانشجوياني كه به دليل عدم اعطاي ويزا از سوي دولت آمريكا موفق به عزيمت به آن كشور نمي
ايـن دانشـجويان تنهـا مـدرك مشـترك      . بـه پايـان خواهنـد رسـاند    ) پرديس البرز يا پرديس كـيش (هاي خودگردان دانشگاه تهران  تشخيص دانشگاه تهران تحصيالت خود را در يكي از پرديس

پـردو تـابع   ــ   دانشجويان در مدت تحصيل در ايران تابع مقررات آموزشي دانشگاه تهران و در مدت تحصيل در دانشـگاه اينـديانا   )12. دريافت خواهند نمود هاي فني و پرديس مربوطه را دانشكده
  .مقررات آموزشي آن دانشگاه خواهند بود

  www.jahrom.ac.ir  دانشگاه جهرم* 
  071-54372254: نمابر      54372252: تلفن    .شهيد استاد مطهري، ميدان خليج فارسجهرم، بلوار : نشاني) 2. باشد ودگردان ميي امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه بصورت خ ارائه) 1

  www.ujiroft.ac.ir  دانشگاه جيرفت* 
  034-43347065: نمابر     43347061-3: تلفن       364: يصندوق پست. جاده بندرعباس 8كيلومتر  ،جيرفت: نشاني) 2. گيرد به دانشجويان براساس الويت خوابگاه تعلق مي) 1

  www.hsu.ac.ir  دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار* 
  051-44012613: نمابر            44012611: تلفن.        سبزوار، توحيدشهر: نشاني) 2. مراجعه نمايندتوانند به پايگاه اينترنتي دانشگاه  داوطلبان جهت دسترسي به اطالعات بيشتر مي) 1



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 131 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.pgu.ac.ir  دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر* 

به كليه دانشجويان، در دانشكده فني و مهندسي جـم بـه   در دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ) 2. دانشگاه تمامي تالش خود را جهت اعطا خوابگاه به دانشجويان ورودي جديد خواهد كرداين ) 1
 .هـاي خـودگردان اسـتفاده نماينـد     تواننـد از خوابگـاه   ساير دانشجويان نيز در صورت تمايل مي) 3. هفتاد درصد دانشجويان و در شهر بوشهر به پنجاه درصد دانشجويان خوابگاه تعلق خواهد گرفت

  077-33446511: نمابر         31222014: تلفن   .بلوار شهيد ماهيني، دواس ،بوشهر: نشاني) 5 .دنمراجعه نماي فوق دانشگاه به نشاني وبگاه جهت كسب اطالعات بيشتر بهداوطلبان ) 4
  www.khu.ac.ir  دانشگاه خوارزمي ـ تهران* 

هـاي تهـران و    به دانشجويان نوبت دوم و دانشجويان بومي استان )2. )هاي تهران كد رشته محل( .دهاي برتر خواهد بو با رتبهاسكان الويت  ،هاي دانشجويي خوابگاه به دليل محدوديت ظرفيت) 1
  .)هاي تهران و كرج كد رشته محل( گيرد البرز خوابگاه تعلق نمي

  www.du.ac.ir  دانشگاه دامغان* 
دامغـان، ميـدان دانشـگاه،    : نشـاني ) 3 .نظر دانشگاه اسكان داده خواهند شـد  هاي خودگردان زير يز در خوابگاهدانشجويان شبانه ن )2 .نيمسال خوابگاه تعلق خواهد گرفت 4به دانشجويان روزانه ) 1

 023-35220087: نمابر        35220251-35220087: تلفن          3671641167: كدپستي
  www.cmu.ac.ir  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار* 
  .خوابگاه خواهران در محوطه دانشگاه قرار دارد) 3. باشد هاي مربوط مي ها بر اساس تعرفه هزينه خوابگاه )2 .گيرد ر اين دانشگاه به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق ميد) 1 :شرايط عمومي) الف
 عدم داشتن ضـعف بينـايي، عـدم    )1: زير را دارا باشند انتخاب كنند بايد شرايطآالت دريايي را  دريانوردي و رشته مهندسي ماشيندريا ـ  مهندسي  داوطلباني كه رشته) 1 :شرايط اختصاصي) ب

ذكر است هزينه  الزم به .سالمت جسمي و روحي كامل با تاييد پزشك معتمد سازمان بنادر و دريانوردي استفاده از عينك طبي، عدم داشتن كوررنگي چشم، عدم داشتن نقص جسماني و دارابودن
 170داشتن حداقل قـد   )2. )است قابل دسترسي سازمان هرگاه در وب ي درياييها ارگان ساير پزشكان معتمد سازمان بنادر و ليست(باشد  پزشكي بر عهده شخص داوطلب مي كليه مراحل معاينات

التحصيلي و اخذ مدرك كارشناسـي   پس از فارغ داوطلبان )3 .آالت دريايي سانتيمتر براي داوطلبان رشته مهندسي ماشين 165داشتن قد  دريانوردي ودريا ـ  داوطلبان رشته مهندسي  براي سانتيمتر
هـاي كـارورزي الزم در روي كشـتي در     پـس از طـي دوره   بايسـت  هاي دريايي باشند، ضمن دارا بودن شرايط اختصاصي ارگان مربوطه، مـي  در ارگان هاي مذكور چنانچه متقاضي خدمت در رشته

نياز به اخذ گذرنامه، شناسنامه دريايي و مجـوز خـروج از كشـور جهـت      الزم به ذكر است در صورت .دريانوردي شركت و حد نصاب نمره قبولي را كسب نمايند و امتحانات شايستگي سازمان بنادر
براي احراز  داشتن معافيت پزشكي )4. تعهدي نخواهد داشت نهباشد و دانشگاه در اين زمينه هيچگو تضامين مربوطه به عهده شخص دانشجو مي ها و به دوره كارورزي در دريا، تمامي هزينه اعزام

     054-35320020-24: تلفن        99717-56499: كدپستي           .چابهار، بلوار دانشگاه: نشاني )5 .باشد مشاغل دريايي قابل قبول نمي
  www.razi.ac.ir  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه* 

) شـبانه ( پذيرفته شـدگان دوره نوبـت دوم  ) 2. محدوديتي ندارد دانشگاه در واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان دوره روزانه در سنوات مجاز تحصيلي انات و ضوابطدانشگاه رازي با توجه به امك) 1
) 4 .ر و جوانرود از طريق خوابگاه خـودگردان بـا پرداخـت شـهريه خواهـد بـود      آباد، سنق هاي اسالم واگذاري خوابگاه در دانشكده) 3. توانند از خوابگاه خودگردان با پرداخت شهريه استفاده نمايند مي

  . پرديس دانشگاه ،ابريشم باغ ،طاق بستان، كرمانشاه: نشاني) 5. بررسي و پذيرفته نخواهد شد آباد، سنقر و جوانرود تا پايان تحصيل تقاضاي نقل و انتقال پذيرفته شدگان اسالم
 15ميـدان  : نشـاني دانشـكده كشـاورزي سـنقر     )7 *   083-45245012 :تلفن . دانشجو خيابان، خيابان شهيد مطهري ،آباد اسالم: شاني دانشكده فني مهندسين) 6*  083-34277604-6 :نتلف

  083-26232166 :تلفن .انتهاي خيابان امام شافعي: نشاني دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود) 8. چهاراه سپاهان، ميرزاي شيرازي خيابان، خرداد
  www.zabol.ac.ir  دانشگاه زابل* 

دانشگاه، خوابگاه استيجاري  ، در حد امكانات)نوبت دوم(به كليه پذيرفته شدگان دختر دوره شبانه ) 2. يافتاالمكان در خوابگاه سكونت خواهند كليه پذيرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتي)1
به پذيرفته شـدگان پـرديس دانشـگاهي     )3. شود هاي دانشجويي، خوابگاه استيجاري اختصاص داده مي صورت وجود ظرفيت خالي در خوابگاه پسر دوره شبانه درشود و به پذيرفته شدگان  داده مي

    054-31232032: نمابر         31232030: تلفن       .پرديس جديد دانشگاه ،جاده بنجار 2كيلومتر ،زابل: نشاني) 4. گيرد تعلق نمي) خوابگاه، وام و تغذيه( گونه امكانات رفاهي هيچ
  www.znu.ac.ir  دانشگاه زنجان* 

هاي دولتي رايگان اسـتفاده   از خوابگاه 95-96خود باشند در سال اول تحصيلي ) ها در كشور و بدون احتساب سهميه( در رشته امتحاني  درصد اول ورودي 5اي كه جزء  دانشجويان پذيرفته شده) 1
هـاي دولتـي، امكـان تخصـيص خوابگـاه بـراي        با توجه به محدوديت اين دانشگاه در واگـذاري خوابگـاه   )2. هند نمود و در باقيمانده سنوات مجاز تحصيل با تعرفه دولتي اسكان خواهند يافتخوا

كارشناسـي و  (بـراي دانشـجويان دختـر     )ب .)سي و كارداني به ترتيب از ترم پنجم و سـوم كارشنا(براي دانشجويان پسر از نيمه دوم دوران تحصيل  )الف: باشد دانشجويان روزانه به شرح ذيل مي
در حـد امكانـات   (هاي خودگردان خصوصـي   توانند در خوابگاه هاي اول و دوم صرفاً مي دانشجويان پسر در نيمه اول دوران تحصيل و دانشجويان دختر در ترم) كارداني به ترتيب از ترم سوم و دوم

اين دسته از دانشـجويان در صـورت تمايـل    . را ندارد) شبانه(ها به دانشجويان نوبت دوم  دانشگاه زنجان هيچ تعهدي نسبت به تأمين و تخصيص خوابگاه )3. با هزينه شخصي اسكان يابند) موجود
هـاي   خوابگـاه  يبهـا  جهت كسب اطالعات بيشتر و همچنين ميزان اجـاره  )4 .ايندهاي خودگردان بخش خصوصي با هزينه شخصي استفاده نم توانند در كل مدت زمان تحصيل خود از خوابگاه مي

  .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي )5. مراجعه نمائيد  /1512http://www.znu.ac.ir/stu_vp :خودگردان خصوصي به نشاني
  www.kazerunsfu.ac.ir  دانشگاه سلمان فارسي ـ كازرون* 

كـازرون،  : نشـاني ) 3 .مراجعـه شـود  به نشاني فوق دانشگاه گاه براي اطالع بيشتر از شرايط عمومي و رفاهي دانشگاه به وب) 2. اه امكان فراهم سازي خوابگاه خودگردان وجود دارددر اين دانشگ) 1
  071-42229080: نمابر           42226051-2 :تلفن              .چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني

  www.semnan.ac.ir  دانشگاه سمنان* 
 دانشجوياني كه رتبه اول در هر كد رشته تحصـيلي را احـراز نماينـد، در سـال     )2. كند به امكانات، صرفا به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي دانشگاه سمنان با توجه) 1

علوم تربيتي و دانشكده  شناسي و محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روان )4. شبانه و پرديس خودگردان معذور است ه از ارائه خوابگاه به دانشجوياندانشگا )3. كنند تحصيلي بعد خوابگاه دريافت مي
اين دانشگاه واقع در شهميرزاد و در فاصـله   مپزشكيمحل تحصيل و خوابگاه آموزشكده دا )5. باشد كيلومتري از شهرستان سمنان مي 20شهر و در فاصله  منابع طبيعي اين دانشگاه واقع در مهدي

  023-33654324-6 :تلفن مديريت امور آموزشي                    . باشد كيلومتري از شهرستان سمنان مي 24
  www.sjau.ac.ir  الدين اسدآبادي ـ اسدآباد دانشگاه سيدجمال* 

  081-33137450: تلفن.   )ره(الدين اسدآبادي، ابتداي خيابان امام خميني  همدان، اسدآباد، ميدان سيدجمال: نشاني) 2 .باشد انشگاه ميهاي دانشگاه بصورت خودگردان و تحت نظارت د خوابگاه) 1
  www.usb.ac.ir  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان* 

دانشـجويان مجـرد روزانـه غيربـومي در سـنوات مجـاز       از  %40به  فقط) 2 .كند گاه خوابگاه واگذار ميدانشهاي تك رقمي مجرد به مدت هشت نيمسال در سايت به دارندگان رتبهدانشگاهاين ) 1
ان بـراي دانشـجوي  ) 4. باشـد  براي دانشجويان دوره روزانه، نوبت دوم و پرديس نمـي  مين خوابگاه متاهليأهيچگونه امكان ت )3. آزمون سراسري خوابگاه واگذار خواهد شد براساس رتبه داوطلب در

هاي خودگردان  خوابگاه توانند از امكانات دانشجويان دوره نوبت دوم و پرديس مي )5. تغذيه وجود ندارد نوبت دوم و پرديس هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و دوره
      054-31136280:تلفن            .مراجعه نمايند دانشگاه يتوبسااطالعات بيشتر به  داوطلبان جهت كسب )6. استفاده كنند) بخش خصوصي در سطح شهر(

  www.shahed.ac.ir  دانشگاه شاهد ـ تهران* 
  .مصاحبه بعمل خواهد آمدمعرفي شده چند برابر ظرفيت داوطلبان كليه و از گيرد  صورت ميبا شرايط خاص و بصورت متمركز پذيرش در اين دانشگاه 

ها  عدم وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمان )3 .اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي )2 .م و التزام عملي به احكاماعتقاد به دين مبين اسال )1
بـراي خـواهران از شـرايط اساسـي     ) چادر(اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر  )6 .پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه )5 .ثرؤنداشتن سابقه محكوميت كيفري م) 4 .هاي غيرقانوني و گروه

سته هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق، بررسي الزم از سوي هسته دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تاييد ه بديهي است در خصوص صالحيت .پذيرش است
  ).ره(قم، روبروي حرم مطهر امام خميني ـ آزادراه تهران: نشاني) 7 .ودب گزينش دانشگاه خواهد

  www.sku.ac.ir  دانشگاه شهركرد* 
. گيرد ي خوابگاه تعلق ميترم تحصيل 6از دانشجويان روزانه واجد شرايط به مدت حداكثر  %30ها به حداكثر  نامه واگذاري خوابگاه لذا مطابق شيوه. باشد اين دانشگاه داراي محدوديت خوابگاه مي) 1

. ندارد )نوبت دوم(ست اين دانشگاه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه براي دانشجويان شبانه ا بديهي .هاي غيردولتي تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند توانند از خوابگاه ديگر دانشجويان متقاضي مي
 20(علـوم انسـاني فارسـان واقـع در شهرسـتان فارسـان        ، دانشـكده هنـر و  )روزانه اعم از شبانه و( حقوق اسالمي دستي و فقه و صنايع هاي فرش، محل تحصيل كليه دانشجويان رشته ضمناً) 2

  . باشد خوابگاه مي ه فاقدليكن اين دانشكده براي دانشجويان شبان ،دهد ه ميائدانشكده هنر و علوم انساني فارسان به كليه دانشجويان روزانه خوابگاه ار) 3. باشد مي )كيلومتري شهركرد
  www.uk.ac.ir  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان* 

 آزمـون دانشـگاه تسـهيالت ذيـل را بـراي دانشـجويان ممتـاز        )2. گيرد لويت به تعدادي از دانشجويان خوابگاه تعلق ميوگرفتن ا نظر باتوجه به محدوديت ظرفيت اسكان و كمبودخوابگاه با در) 1
دريافت غذا از سلف دانشجويي و استفاده از خوابگاه دانشجويي بصـورت رايگـان   . نظر گرفته است ها در هاي هنر و حقوق و رتبه كل سه رقمي در بقيه رشته دو رقمي در رشتهسراسري با رتبه كل 

   . عهد خوابگاه ندارد و فقط خوابگاه خودگردان براي دختران وجود داردمجتمع آموزش عالي بافت براي دانشجويان دختر و پسر دوره شبانه ت) 3 .دريافت مبلغ ريالي معادل قيمت يك لپ تاپ
  www.sbu.ac.ir  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران* 

داوطلبان سـاير  ) 2 .و باالتر 8000كل داراي نمره  هاي آزمايشي علوم رياضي و فني داوطلبان گروه) 1. روزانه با شرايط زير ارائه خواهد شد دورهفقط به دانشجوان  خوابگاهبه دليل كمبود امكانات، 
  .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي) 3 .و باالتر 7500هاي آزمايشي داراي نمره كل  گروه
  www.scu.ac.ir  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز* 

: نشـاني ) 3. دانشگاه هيچگونه تعهدي در برابر خوابگاه دانشجويان شـبانه نـدارد   شبانهدانشجويان براي  )2 .گردد هاي صندوق رفاه واگذار مي خوابگاه بر اساس آيين نامه براي دانشجويان روزانه) 1
  061-33360256: نمابر         33330011-19 :تلفن         61357-83151: كدپستي   .گلستان بزرگراهاهواز، 



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 132 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.azaruniv.edu  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز* 

نقـل و  ) 4 .فاقد خوابگاه متاهلي استدانشگاه ) 3. به پذيرفته شدگان حائز شرايط، خوابگاه واگذار خواهد كرددانشگاه  )2. باشد جاده تبريز ـ مراغه مي  35كيلومتر در نشاني محل اصلي دانشگاه، ) 1
ها مطابق ضوابط و قوانين مربوطه بررسي  بديهي است درخواست نقل و انتقال به ساير دانشگاه. هاي تبريز ممنوع است به هر يك از دانشگاه) مهمان، انتقال دائم و تغيير رشته(انتقاالت دانشجويي 

  .مراجعه نمايندبه نشاني فوق  داوطلبان قبل از انتخاب رشته براي اطالع از ساير ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو در اين دانشگاه، به پايگاه اينترنتي دانشگاه )5. خواهد شد
  041-34327500 :تلفن          53714-161 :صندوق پستي          5375171379 :كدپستي

  www.motahari.ac.ir  دانشگاه شهيد مطهري ـ تهران* 
  .مصاحبه بعمل خواهد آمدر ظرفيت معرفي شده چند برابداوطلبان كليه و از گيرد  صورت ميبا شرايط خاص و بصورت متمركز پذيرش در اين دانشگاه 

 .بـه بعـد   1376متولـدين سـال    )3 .داشتن حسن شهرت و عالقه مندي به تحصيالت حـوزوي  )2 .مند به ادامه تحصيل در علوم حوزوي و رعايت شئونات طلبگي عالقه) 1 :شرايط عمومي )الف
       11365-4179: صندوق پستي                  .تهران، ميدان بهارستان: نشاني) 5 .هاي علمي و عمومي احراز صالحيت )4
شـود و   براي كلية پذيرفته شدگان اين مركز، تركيبي از نظام آموزشـي و مفـاد درسـي حـوزه و دانشـگاه ارائـه مـي        )2. باشد تحصيل در اين دانشگاه بصورت تمام وقت مي )1 :اطالعات الزم )ب

 .توانند به لباس مقـدس روحانيـت ملـبس شـوند     پذيرفته شدگان برادر پس از فراغت از تحصيل، در صورت تمايل و داشتن شرايط الزم مي )3. شوند شدگان طالب علوم ديني محسوب مي پذيرفته
هاي علمي و عمومي  ظرفيت و احراز صالحيتقبولي قطعي در اين دانشگاه پس از انجام مصاحبه از بين معرفي شدگان چند برابر  )5. باشد اين دانشگاه براي دانشجويان خواهر فاقد خوابگاه مي) 4

  .اشدب مي
  www.shirazu.ac.ir  دانشگاه شيراز* 

اولويت  )2 .شود نفر دانشجوي پسر در خوابگاه دولتي ظرفيت دارد كه بر اساس اولويت واگذار مي 200نفر دانشجوي دختر و  200با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه حداكثر براي پذيرش  )1
 .شـود  كيلومتري در صورت وجود ظرفيت، خوابگـاه واگـذار مـي    100به دانشجويان روزانه ساكن اطراف شيراز تا شعاع  )3. باشد اگذاري خوابگاه، با دانشجويان داراي رتبه برتر آزمون سراسري ميو
) 6 .ماييـد نمراجعـه  فـوق   دانشگاه شيراز به نشـاني وبگاه به كسب اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه به  در صورت نياز )5. گونه تعهدي نسبت به ارائه امكانات خوابگاه متأهلي ندارد دانشگاه هيچ )4

   071-31136: نمابر      6286420: تلفن       71345-1585: صندوق پستي   71946-84334: كدپستي  .بلوار جام جم، جنب صدا و سيما، ساختمان مديريت دانشگاه شيرازشيراز، : نشاني
دانشـكده  . فسا قرار دارد ـ  كيلومتري جاده قديم داراب 7كيلومتري شهر شيراز و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب در  270شهرستان داراب در : دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب )7

   071-53546476: نمابر     36139841و  36139907تلفن     7481196711كدپستي     . باشد كشاورزي و منابع طبيعي داراب داراي خوابگاه دانشجويي مي
    http://shirazu.ac.ir/darab: سايت دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دارابنشاني 

  .باشد هاي حضوري مي شرايط عمومي دوره ها مانند شرايط عمومي پذيرش در اين دوره :عمومي شرايط )الف :هاي مجازي شرايط مربوط به دوره
نام معادل يك سوم ظرفيـت   هاي مجازي، با استفاده از سيستم نوين آموزش الكترونيكي، تشكيل هر دوره منوط به حداقل ثبت هاي زياد برگزاري دوره با توجه به هزينه )1 :شرايط اختصاصي) ب

طبـق نظـام نامـه     )3. در اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شد...  گونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، سلف سرويس، وام دانشجويي وبا توجه به نوع سيستم آموزش هيچ )2. باشد هر دوره مي
هاي صـوتي   و فايل) sess(دانشگاه شيراز  هاي الكترونيكي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش به روش الكترونيكي بر مبناي ارائه فايل موجود در سيستم اتوماسيون آموزشي آموزش

هزينـه  : تـذكر  .شود برگزار ميامتحانات در اواسط هر نيمسال تحصيلي و در پايان آن به صورت حضوري  )4. باشد هاي مجازي مي فلش موجود در قسمت محتواي دروس و سپس برگزاري كالس
جهـت اطالعـات    )5 .توسط دانشكده مشخص و اعالم خواهـد شـد   مزبورمراكز امتحاني تعيين و هزينه ه در ابتداي سال تحصيلي باشد ك برگزاري امتحانات در مراكز امتحاني بر عهده دانشجو مي

، سـاختمان جنـب   ميجمهـوري اسـال  شيراز، بلـوار   :هاي الكترونيكي دانشگاه شيراز نشاني دانشكده آموزش) 6. مراجعه نماييد www.vus.ir :به نشاني بيشتر و ميزان شهريه به سايت دانشكده
      071-36460515: نمابر             36460128: تلفن    71345-3139: صندوق پستي     71946-84389: كدپستي  .طبقه اول ،مديريت دانشگاه شيراز

  www.put.ac.ir  دانشگاه صنعت نفت* 
گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و يـا معـدل كتبـي     1500تا  1به داوطلبان داراي رتبه كشوري ) Laptop(يك دستگاه رايانه همراه  ياهدا )1 :نفتصنعت دانشگاه و شرايط امتيازات ) الف

بـه داوطلبـان رتبـه    ) Desktop(يك دسـتگاه رايانـه    ياهدا )2). شوند كساني كه به المپياد اعزام مي(به باال و پذيـرفته شدگان مرحله نهايـي المپيادهاي جهانـي  75/19ديپلم رياضـي فيزيـك 
ها و امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يـافتن بـه زبـان     وجود شرايط، زمينه )3 .74/19تا 5/19گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و يا معدل كتبي ديپلم رياضي فيزيك  3000تا  1501كشوري 

هـاي دولتـي، تـأمين بخشـي از هزينـه       دانشگاه، تغذيه در حد دانشگاه يت مديره وزارت نفت و هيأت امناأهزينه تحصيلي مطابق مصوبات هي برخورداري از كمك )4. انگليسي در دوران تحصيل
التحصـيالن ممتـاز دانشـگاه از     اري فـارغ برخـورد  )5). براي مدت چهار سال و در حدود امكانـات دانشـگاه  (هاي مجردي  التحرير، تسهيالت بيمه خدمات درماني و امكانات خوابگاه ها و لوازم كتاب

هاي مرتبط با  در زمينه(كارآموزي دانشجويان در واحدهاي مختلف وزارت نفت  )6. تسهيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر مطابق ضوابط مربوطه
دانشگاه صنعت نفت و وزارت نفت، هيچگونه تعهدي جهت استخدام  )7 .ع عظيم نفت، گاز، پتروشيمي و پااليش در طول مدت تحصيلو امكان آشنائي دانشجويان با صناي) رشته تحصيلي دانشجو

  .التحصيالن ندارند فارغ
التحصـيلي، در   اوگان دريايي موظفند پـس از فـارغ  كار بر روي ن آالت دريايي، براي اشتغال به التحصيالن رشتة مهندسي ماشين فارغ :آالت دريايي شرايط اختصاصي رشته مهندسي ماشين) ب

 لذا به داوطلبان اكيداً. از جمله شرايط، موفقيت در اين امتحانات، و اخذ كارت سالمت از پزشكان معتمد سازمان بنادر و دريانوردي است. امتحانات شايستگي سازمان بنادر و دريانوردي شركت كنند
و  كالت احتمالي ناشي از عدم موفقيت در اخذ كارت سالمت پزشكي، پيش از انتخـاب رشـته، از سـالمت جسـماني خـود مطـابق اسـتاندارد سـازمان بنـادر         شود به منظور اجتناب از مش توصيه مي

بـراي دريافـت اطالعـات بيشـتر بـه سـايت       . ودجهت دريافت اسامي و شماره تماس پزشكان معتمد سازمان بنادر و دريانوردي، به سايت سازمان بنادر مراجعه ش. دريانوردي، اطمينان حاصل كنند
  .تماس حاصل فرماييد )210داخلي ( 011-44740125 -8 :دانشكده علوم دريايي دانشگاه صنعت نفت مراجعه و يا با شماره تلفن

  061-53267127: س روابط عموميكتلف              63146-61118 :كدپستي .             آبادان، بريم، فلكه پتروشيمي: نشاني
  www.uut.ac.ir  دانشگاه صنعتي اروميه* 

 هـا  نـرخ ايـن خوابگـاه   . نمايد هاي خودگردان معرفي مي صرفا در صورت امكان دانشگاه دانشجويان را به خوابگاه .ردگونه تعهدي در قبال خوابگاه ندا هيچفاقد خوابگاه ملكي است و  دانشگاهاين ) 1
                 57155-419 :صندوق پستي      17165-57166 :كدپستي         . اول جاده بند اروميه،: نشاني) 2. يابد ريال است كه با نرخ تورم افزايش مي 000/500/6 حداقل

  www.iut.ac.ir  دانشگاه صنعتي اصفهان* 
. باشد و در صورت وجود ظرفيت و به طور محدود اين امكان براي دانشجويان نوبت دوم نيز قابل بررسي است نه و غيربومي فراهم ميامكان ارائه خوابگاه به تمامي دانشجويان واجد شرايط روزا) 1

  031-33912862: نمابر         33912210-11: تلفن
  www.jsu.ac.ir  دانشگاه صنعتي جندي شاپور ـ دزفول* 

  .تمديد استفاده از خوابگاه براي سال دوم، منوط به وجود ظرفيت و امكانات خواهد بود) 2. گيرد بگاه تعلق ميبه دانشجويان پسر، فقط يك سال تحصيلي خوا) 1
  www.bkatu.ac.ir  االنبياء ـ بهبهان دانشگاه صنعتي خاتم* 

كان تمامي دانشجويان دوره روزانه را ندارد و واگذاري فضاي محدود موجود به دانشجويان اين دانشگاه به دليل كمبود امكانات خوابگاهي امكان اس) 2 .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي) 1
بـه  ) 4 .نـدارد ) شـبانه ( اين دانشگاه هيچ تعهدي در قبـال تـامين خوابگـاه دانشـجويي بـراي دانشـجويان نوبـت دوم       ) 3. باشد روزانه صرفاً بر اساس اولويت بندي ارائه شده توسط صندوق رفاه مي

  .زيدوناستان خوزستان، شهرستان بهبهان، ابتداي جاده : نشاني) 5 .گردد كيلومتري از مركز شهرستان بهبهان خوابگاه واگذار نمي 50تا شعاع ) روزانه و شبانه( يان بوميدانشجو
     061-52721191-52721230: تلفن        63615-151: صندوق پستي       63616-11111: كدپستي

  www.kntu.ac.ir  خواجه نصيرالدين طوسي ـ تهران دانشگاه صنعتي* 
هاي خودگردان استفاده خواهـد   براي متقاضيان تا حد امكان از خوابگاه شته وات خوابگاهي، اين دانشگاه در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان هيچگونه تعهدي نداامكانكمبود  با توجه به) 1

  .مراجعه نمايند فوق توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و آگاهي از قوانين و مقررات آموزشي به سايت دانشگاه به نشاني داوطلبان مي) 2 .شد
  www.shahroodut.ac.ir  شاهرودصنعتي دانشگاه * 

    023-32392204-9: تلفن           3619995161: كدپستي             .شاهرود، بلوار دانشگاه: نشاني) 2 .گيرد به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي )1
  www.sharif.ac.ir  دانشگاه صنعتي شريف ـ تهران* 

متقاضيان حائز شرايط  )2 .است هاي توابع استان تهران و استان البرز امكان پذير تامين خوابگاه براي دانشجويان روزانه غيربومي به استثناي دانشجويان پرديس خودگردان و ساكنين شهرستان )1
  .علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايندها بايستي در بدو ورود نسبت به پرداخت وديعه اقدام نمايند و اجاره بهاي هر ترم را قبل از شروع ترم به صندوق رفاه دانشجويان وزارت  استفاده از خوابگاه

به سه نفر از پذيرفته شدگان كه موفق بـه كسـب    )2 .شد  خواهد ءعطاادانشگاه صنعتي شريف كيش المللي  س، دانشنامه رسمي پرديس بينآموختگان اين پردي به دانش) 1 :شرايط پرديس كيش
رفتـه شـدگان از طريـق آزمـون     براي پذي) 3. گيرد كشوري در آزمون سراسري گردند، معافيت از پرداخت شهريه تحصيلي مصوب هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف تعلق مي 2000هاي زير  رتبه

اطالعـات مربـوط بـه    ) 4 .تخفيف در شهريه كل مصوب هيات امناي دانشگاه صنعتي شريف در نظر گرفته خواهد شد% 30سراسري كه چهار سال مقطع دبيرستان خود را در كيش گذرانده باشند 
 :مبلغ شهريه شـامل ) 5 .باشد در دسترس عالقمندان مي www.kish.ac.irيا  www.kish.sharif.edu :در پايگاه اينترنتي 96-97سال تحصيلي  هاي مختلف در مبالغ شهريه براي رشته

 حتي اگر دانشـجو در  ،نيمسال تحصيلي الزامي است پرداخت شهريه ثابت در هر. شود آموزش زبان نمي صورت نياز هاي دانشجويي و در هاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب، ساير هزينه هزينه
مراحل تحصيل و به هر دليل، وجه دريافتي از دانشجو بابت شـهريه،   صورت انصراف يا اخراج دانشجو از دوره در هر يك از در) 6. نام كرده باشد مرخصي تحصيلي باشد و در واحدهاي جبراني ثبت

 تهـران  الملـل دانشـگاه صـنعتي شـريف در     اه در جزيره كيش تحت هيچ شرايطي به پـرديس بـين  الملل دانشگ پرديس بين انتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان در )7 .به وي مسترد نخواهد شد
  021-66165041 :تلفن           .پذير نيست امكان
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ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 133 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.atu.ac.ir  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران* 

  .هاي روزانه و نوبت دوم خواهد بود در دورهزم در پذيرش دانشجوبرخورداري داوطلب از سالمت در بينايي و شنوايي از ضروريات ال در رشته مددكاري اجتماعي
در ) با اولويت دانشجويان دختر(ساير دانشجويان روزانه ) 2. از اولويت دريافت خوابگاه برخوردار خواهند شد 1000هاي زير  دانشجويان روزانه كارشناسي با رتبه) 1 :ضوابط واگذاري خوابگاه) الف

است ) شبانه(دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم ) 3 .شوند هاي خودگردان زير نظر دانشگاه اسكان داده مي شوند و در غير اين صورت، در خوابگاه سكان داده ميصورت وجود ظرفيت ا
هـاي تابعـه در    بـه دانشـجويان سـاكن شهرسـتان    دانشگاه از ارائه خوابگـاه  ) 5. استدانشگاه عالمه فاقد خوابگاه متأهلي ) 4. هاي خودگردان اسكان داده خواهند شد و در صورت امكان در خوابگاه

  .مراجعه نمايند به نشاني فوق دانشگاه گاههاي شبانه و اطالعات بيشتر به وب ي دانشجويان دوره داوطلبان براي اطالع از شهريه) 6. باشد معذور ميهاي تهران و البرز،  استان
به زبان انگليسي توسط دانشـگاه از   بصورت متمركز و با شرايط خاص و انجام مصاحبهي مديريت بيمه اكو پس از برگزاري آزمون  پذيرش در رشته :شرايط خاص ضوابط پذيرش دانشجو با )ب

  .پذيرد برابر ظرفيت سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي بين معرفي شدگان چند
آمـوزش عـالي بيمـه     پذيرش در رشته مديريت بيمه اكو مؤسسه )2. باشد عالي بيمه اكو به زبان انگليسي مي آموزش در مؤسسه آموزش) 1 :شرايط و ضوابط موسسه آموزش عالي بيمه اكو) ج

ام مرحله انتخاب رشته، اسـتخراج و  ظرفيت متقاضيان پس از اتم اسامي چند برابر(خواهد بود ) پذيرفته شدگان به زبان انگليسي به منظور سنجش توانايي(اكو با شرايط خاص، با آزمون و مصاحبه 
  ).گزينش از طريق سازمان سنجش اعالم خواهد شد براي انجام ساير مراحل

     021-44737510-19: تلفن            1489684511 :كدپستي       .   تهران، سازمان مركزي، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت :نشاني) د
  www.doe.ac.ir  )نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران(امي امين دانشگاه علوم انتظ* 

واجد شرايط و كه  علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني  آزمايشي يها گروهآزمون سراسري در  گانكنندمتمركز از بين شركت  نيمه در مقطع كارداني، به روشدانشگاه علوم انتظامي امين 
  .پذيرد هاي آزمايشي مذكور دانشجوي افسري مي اختصاصي ذكر شده زير باشند، به نسبت متقاضيان هر يك از گروهعمومي و ضوابط 

و آمادگي فداكاري در راه تحقق  فقيه  مطلقه  واليت  بهد اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اعتقا )2. عملي به دين مبين اسالم  اعتقاد و التزام )1 : شرايط عمومي )الف
عدم عضويت يا وابستگي بـه احـزاب و    )5. هاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسالمي ايران عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه) 4  .ايران اسالمي  جمهوري  تابعيت )3  .اهداف آنها

و توانايي جسـمي و    سالمت  داشتن )9 . مواد مخدر  اعتياد به  عدم )8. كيفري  سوءپيشينه  نداشتن) 7  .دولتي  خدمات از  محروميت  به  محكوميت  عدم) 6. استخدام هاي سياسي در زمان تقاضاي گروه
 . دمت مورد نظرداشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي الزم براي خ) 10 .ناجاكل   تاييد بهداري  نظر به مورد  با خدمت  متناسبرواني 

دارندگان هر يك از موارد زير : 1 تبصره .)بود خواهد  سراسري  در آزمون  نام روز ثبت ، سن  احتساب  مبناي(سن  سال 18 دارا بودن) 2  .سانتيمتر قد 170  حداقل  دارا بودن) 1 : )شرايط اختصاصي ) ب
جـذب ويـژه   ) ج). داراي حداقل يك سال عضـويت (بسيجيان فعال و پليس افتخاري ) ب. دگان كارت پايان خدمت وظيفه عموميدارن) الف. سال به سن سن داوطلبان اضافه خواهد شد 2هر كدام 

معظـم  خانواده : 2تبصره ). مهاي ورزشي و علمي، حافظان كل قرآن كري المللي در رشته جانبازان و كاركنان نيروهاي مسلح، نخبگان و استعداد برتر، دارا بودن مقام قهرماني كشوري و بينخانواده (
براي داوطلبان ارائه مدرك نظام وظيفه ) 4. باشد مي 00/14دانشگاهي نمره  حداقل معدل كل ديپلم و يا پيش) 3. خواهند شدمند  بيني شده بهره شهدا و ايثارگران برابر قانون از تسهيالت سني پيش

هـاي دولتـي و    عدم تعهد خدمت به سازمان) 5). هاي غيرپزشكي به خدمت سربازي، كارت پايان خدمت، گواهي تحصيلي و يا معافيت دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت، گواهي اشتغال(مرد 
و استخدام برابر ضوابط هيأت مركـزي   موفقيت در مراحل گزينش) 7. باشند نام نمي التحصيالن مقاطع كارداني و باالتر مجاز به ثبت فارغ) 6). ...و  رسمي، پيماني، آزمايشي(غيردولتي به هر نحوي 
صورت كثرت متقاضي، دبيرخانه هيأت مركزي گزينش ناجا مجاز خواهد بـود از   باشد و در هاي مورد نياز مي ها و ظرفيت پذيرش و جذب دانشجو صرفاً بر اساس سهميه) 8 .گزينش نيروي انتظامي

  .نفرات واجد شرايط را انتخاب و گزينش نمايدهاي ناجا،  يت و رستهميان دارندگان باالترين معدل و مناسبترين افراد با مأمور
اند، در طول  دانشگاهي نظام جديد به استخدام ناجا درآمده كاركنان پايور و پيماني درجه دار كه با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه نظام قديم و يا پيش) 1 : شاغلين ناجا شرايط اختصاصي ) ج

) 3. ها و مؤسسات آموزش عالي عدم اشتغال به تحصيل همزمان در دانشگاه) 2. را انتخاب نمايند) فقط مرد(ي شاغلين شناستوانند كد مربوط به مقطع كار و استوار دومي مي درجات گروهبان يكمي
نداشـتن  ) 4. باشـد  يت به صورت پايور وفق مقررات گزينش و استخدام ناجا مـي شروع به تحصيل كاركنان پيماني منوط به قبولي در مراحل تغيير وضع. عضويت به صورت كادر پايور يا پيماني ناجا

پذيرش دانشـجو در كليـه كدرشـته    ) 6. نامه كتبي از نيروي انساني استان يا يگان مربوطه جهت ادامه تحصيل موافقت) 5. سابقه محكوميت كيفري و همچنين تنبيهات انظباطي براي شاغلين ناجا
  .   انجام خواهد شد) بدون آزمون(ناجا صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي  هاي ويژه شاغلين محل 
دانشجويان ضمن دريافت كمك هزينه تحصيلي از امكانات رفاهي، خوابگاه و بيمه خـدمات  ) 2. دانشجويان غيرشاغل از بدو ورود به استخدام رسمي نيروي انتظامي درخواهند آمد) 1 :امتيازات) د

و مقطـع كـارداني   التحصـيالن   فـارغ ) 4. التحصيالن در طول خدمت برابر مقررات بنياد تعاون از وام خريد مسكن و ساير امتيازات متعلقه برخوردار خواهند شـد  فارغ) 3. د شدمند خواهن درماني بهره
نائل آمده و ترفيعات بعدي آنان برابـر قـوانين و مقـررات ناجـا     ستواندومي و ضمن دريافت مدرك تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ترتيب به درجه ستوان سومي كارشناسي 
  .هاي تحصيلي مصوب بالمانع خواهد بود ادامه تحصيل كاركنان براي مقاطع باالتر در صورت نياز ناجا وفق مقررات در رشته) 5. خواهد بود

رسته داوطلبان بر اساس سهميه استان، ) 2. نام و پذيرش ايجاد نخواهد كرد ري، هيچ حقي را براي داوطلب در خصوص ثبتنام آزمون سراس اعالم عالقمندي در فرم تقاضانامه ثبت) 1 :تذكرات ) ه
شـدند جهـت كسـب    آزمون سراسري پس از اينكه مجاز به انتخـاب رشـته   الزم است داوطلبان ) 3. گردند هاي داوطلب و نظريه كارشناسان گزينش و استخدام تعيين مي رشته تحصيلي، توانمندي

 22تهـران، منطقـه   : نشـاني ) 5. تحصيل در دانشـگاه علـوم انتظـامي شـبانه روزي اسـت     ) 4. نماينداجعه مراطالعات بيشتر برابر اطالع رساني انجام شده به سايت سازمان سنجش آموزش كشور 
  14986-19991: كد پستي.      طح شهيد خرازي و آزادگان، دانشگاه علوم انتظامي امين، ابتداي بزرگراه شهيد خرازي، بعد از تقاطع غير همس)غرب(شهرداري، بزرگراه شهيد همت 

  www.uswr.ac.ir  ـ تهران  و توانبخشي  بهزيستي  علوم  دانشگاه* 
   .از سالمت كامل جسمي برخوردار باشندبايد متقاضيان ) 2. باشد ي ميخوابگاه امكاناتاين دانشكده فاقد ) 1

  www.ramin.ac.ir  اهواز مالثاني كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـدانشگاه علوم * 
سرويس اياب و ذهاب مجهـز بـه    )3. دانشگاه داراي سالن غذاخوري مجهز و نوساز است )2. گيرد به كليه دانشجويان دختر و پسر دوره روزانه خوابگاه مجهز به تجهيزات كامل رفاهي تعلق مي) 1

  .اي اهدا خواهد شد هاي خوب كه اين دانشگاه را انتخاب نمايند، جوايز ارزنده به دانشجويان رتبه )4. باشد به مقصد شهر اهواز داير ميكولر در فواصل زماني مشخص 
  www.sanru.ac.ir  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري* 

به دانشجويان نوبت دوم متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه دانشجويان ) 2. ها به دانشجويان پذيرفته شده ندارد ورهاين دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه در تمام مقاطع و كليه د) 1
  011-33687715: نمابر        33687574-6: تلفن    578: صندوق پستي .         جاده دريا 9ساري، كيلومتر : نشاني )3. شود دهد وام شهريه پرداخت مي به دانشگاه تخصيص مي

  www.gau.ac.ir  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان* 
به نفرات برتر آزمون كه اين دانشگاه را بـراي ادامـه    )2. گيرد باشد و به كليه پذيرفته شدگان تعلق مي ذهاب مي دانشگاه داراي خوابگاه و ساير امكانات رفاهي نظير تغذيه و سرويس اياب واين  )1

گرگـان،  : نشـاني  )4 .مراجعه نماييد فوق جهت كسب اطالعات بيشتر به وبسايت دانشگاه به نشاني )3 .يسه اعطا خواهد شدئهايي مطابق مصوبات هيات ر جوايز و مشوق ،كنند اب ميتحصيل انتخ
  017-32251703: نمابر                32251701-4: تلفن            .ميدان بسيج

  www.kmsu.ac.ir  ريايي خرمشهردانشگاه علوم و فنون د* 
   64199-43175: كدپستي).    ع(بن ابيطالب خرمشهر، بلوار علي: نشاني) 2. اين دانشگاه، با توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، تعهدي براي واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد) 1

  0632-4230551: نمابر            4233321: تلفن            669: صندوق پستي
  www.quran.ac.ir  )وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه(قم دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ـ * 

 15بلـوار   ،قـم : زمان مركزينشاني سا  )2. گردد ، هزينه به صورت آزاد محاسبه و از دانشجو دريافت ميخوابگاه گيرد و در صورت تأمين به پذيرفته شدگان دوره شبانه، خوابگاه و تغذيه تعلق نمي) 1
     025-37604056: نمابر       37604070: تلفن  37145-148: صندوق پستي       37191-54436: كدپستي   .خيابان شهيد ميثمي ،مياني جنب امامزاده احمد ،خرداد

     021-66729866-8: تلفن        11338-16814: ستيكدپ.   ، طبقه دوم63تهران، خيابان حافظ، خيابان نوفل لوشاتو، پالك : دفتر مركزي نشاني) 3
  www.um.ac.ir  دانشگاه فردوسي مشهد* 

اه به تعدادي از دانشجويان متاهل به شرط احراز شرايط، خوابگـ  .گيرد به دانشجويان دوره روزانه و دانشجويان دختر نوبت دوم طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان، خوابگاه دانشجويي تعلق مي) 1
هزينـه شـهريه و    )3 .گـردد  متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه دانشجويان به دانشگاه تخصيص دهد پرداخـت مـي  ) شبانه(وام پرداخت شهريه به دانشجويان نوبت دوم  )2. گيرد تعلق مي متاهلين

دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد در راستاي يكي از  بنياد )4 .گردد دوسي مشهد محاسبه ميهاي آموزشي براساس ضوابط مصوب هيات امناي دانشگاه فر واحدهاي درسي نوبت دوم در كليه گروه
هاي تحصيلي را به كليه دانشجويان برتر  ها، بورس دانشگاه 1396سال  باشد، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسري دانشگاه فردوسي مشهد مي اهداف خود كه ارتقاي سطح علمي

 4ريال و خوابگاه به مدت  000/500/3كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  500هاي مهندسي با رتبه زير  داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته*  .زير اختصاص داده است ه به شرحدانشگا
*  .سـال تحصـيلي   4ريال و خوابگاه بـه مـدت    000/500/3ري با مبلغ بورس ماهيانه كشو 2500هاي غيرمهندسي با رتبه زير  داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته*  .سال تحصيلي

داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني بـا رتبـه زيـر    *  .سال تحصيلي 4ريال و خوابگاه به مدت  000/500/3كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  2500داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير 
 000/500/2كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  250هاي خارجي با رتبه زير  داوطلبان گروه آزمايشي زبان . *سال تحصيلي 4ريال و خوابگاه به مدت  000/500/2مبلغ بورس ماهيانه كشوري با  250

اطالعـات بيشـتر در خصـوص    ) 6. نمايـد  انشگاه فردوسي مشهد ايجـاد نمـي  هاي تحصيلي هيچ گونه تعهد استخدامي براي د اعطاي بورس: مهم تذكر) 5 .سال تحصيلي 4ريال و خوابگاه به مدت 
  .باشد ميقابل دسترسي  www.faf.um.ac.ir :فردوسي به نشانيدانشگاه ها در وبگاه بنياد دانشگاهي  جزئيات اين بورس

  www.fgusemnan.ac.ir  )ويژه خواهران(دانشگاه فرزانگان ـ سمنان * 
 ولي  ،گيرد به هيچ صورت خوابگاه تعلق نمي) شبانه( به دانشجويان دوره نوبت دوم) 2. شود خوابگاه اختصاص داده مي) نيمسال تحصيلي 2(سال  1دوره روزانه حداكثر  96به دانشجويان ورودي ) 1

  .هاي خصوصي سطح شهر با هدايت دانشگاه استفاده نمايند توانند از پانسيون پذيرفته شدگان دوره شبانه مي



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 134 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.cfu.ac.ir  فرهنگيان دانشگاه* 

يق دانشگاه رساند بر اساس اعالم رسمي وزارت آموزش و پرورش، وزارت مذكور براي تأمين بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي و پرورشي خود از طر به اطالع داوطلبان آزمون سراسري مي
شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجو در ايـن  . د شرايط آزمون سراسري دانشجوي متعهد خدمت خواهد پذيرفتفرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از ميان داوطلبان واج

  .هاي اين دفترچه راهنما درج شده است دانشگاه در قسمت دوم بخش پيوست
  www.fasaihe.ac.ir  دانشگاه فسا* 

  .فسا، بلوار معلم: نشاني) 2. شوند ان و به تعداد محدود ارائه ميهاي دانشجويي به صورت خودگرد در اين دانشگاه خوابگاه) 1
  www.qom.ac.ir  دانشگاه قم* 

 هـاي  معدل هاي برتر كنكور، با رعايت اولويت رتبه) كيلومتر تا شهر مقدس قم 80از به استثناي فاصله كمتر( نيمسال 6باشد و حداكثر به مدت  محدوديت خوابگاه دولتي ميدانشگاه داراي اين) 1
رتبـه كـل بـدون    (كارشناسي  آزمون سراسري 1000هاي كمتر از  به دارندگان رتبه: تذكر. نمايد هاي نيازمند، خوابگاه واگذار مي هاي ايثارگران و نيازسنجي از خانواده برتر هر سال تحصيلي، خانواده

هزينه خوابگـاه غيردولتـي در   . (باشند خصوصي را دارا مي نوبت دوم امكان استفاده از خوابگاه غيردولتي با مديريت بخش اعم از روزانه و ساير دانشجويان )2. گيرد خوابگاه تعلق مي) اعمال سهميه
مصـوب صـندوق رفـاه     با نرخ(غذاي دانشجويي  )3 ).هزينه خوابگاه ندارد ريال بوده است و دانشگاه تعهدي نسبت به تأمين 000/400/8هر نيمسال تحصيلي مبلغ  به ازاي 95-96سال تحصيلي 

ايـام سـال    تواننـد در  همچنين دانشـجويان مـي  . شود برابر با ضوابط و مقررات ارائه مي) چهارشنبه از شنبه تا(مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه فقط در روزهاي غيرتعطيل ) وزارت علوم دانشجويان
در تمـام  ) پوشـش چـادر  (برتـر   داشتن حجاب اسالمي )5. باشد زشي، اداري و فرهنگي خواهران و برادران كامالً مجزا ميمحيط آمو) 4. تحصيلي از خدمات رستوران آزاد دانشجويي استفاده نمايند

  025-32103000: تلفكس   37116146611 :كدپستي    . بلوار الغدير، بعد از شهرك قدس قم، بلوار امين،: نشاني) 6. الزامي است محيط دانشگاه و اماكن وابسته براي دانشجويان دختر
  www.kashanu.ac.ir  دانشگاه كاشان* 

 10و در فاصـله حـدود   ) انتهـاي خيابـان طالقـاني   (در واحد خواهران واقع در بلـوار مالصـدرا   ) بصورت خودگردان(باشد، محل تحصيل و خوابگاه  هايي كه پذيرش در آن فقط زن مي براي رشته )1
بـراي   )3. باشـد  كيلومتري دانشـگاه كاشـان مـي    40صيل و خوابگاه دانشجويان پذيرفته شده در پژوهشكده اسانس، واقع در قمصر در فاصله حدود محل تح )2. باشد كيلومتري دانشگاه كاشان مي

خوابگاه دختـران بصـورت    )4. ابگاه استفاده نمايندتوانند از خو دانشجويان روزانه، خوابگاه بصورت محدود وجود دارد و دانشجويان واجد شرايط با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه، مي
در  و گيرد خوابگاه تعلق نمي) شبانه(به دانشجويان نوبت دوم  )5. باشد خودگردان داخل دانشگاه و خوابگاه پسران بصورت خودگردان داخل دانشگاه يا استيجاري خارج دانشگاه تحت نظر دانشگاه مي

تغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشجويان، صرفا بـراي دانشـجويان روزانـه در روزهـاي غيرتعطيـل از شـنبه تـا         )6. خ مصوب دانشگاه خوابگاه ارائه خواهد شدصورت امكان و وجود ظرفيت خالي با نر
دانشـجويان  ) 8. توانند از تغذيه استفاده نمايند مي) يارانه% 40با لحاظ حدود (هزينه تمام شده % 60با پرداخت حدود ) شبانه(دانشجويان نوبت دوم  )7 .شود چهارشنبه برابر ضوابط و مقررات ارائه مي

 .دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعـه نماينـد   پرديس خودگردان هاي ه هاي ثابت و متغير دور داوطلبان براي كسب اطالع از شهريه )9 .توانند از تسهيالت استفاده نمايند اتباع روزانه مي
     036-55511121: نمابر       55919: تلفن                 87317-51167: كدپستي.            ن، بلوار قطب راونديكاشا: نشاني )10

  www.uok.ac.ir  دانشگاه كردستان ـ سنندج* 
سب امتيازات الزم خوابگاه متعلق به دانشگاه و يا خوابگـاه خـودگردان تعلـق    درصد دانشجويان پسر در صورت دارا بودن شرايط و ك 50در اين دانشگاه به تمامي دانشجويان دختر دوره روزانه و ) 1

هاي آزمايشي به ادامه تحصيل در  منظور تشويق داوطلبان برتر گروهاين دانشگاه به ) 3. تقاضاي نقل و انتقال پذيرفته شدگان دانشكده بيجار تا پايان دوره پذيرفته و بررسي نخواهد شد) 2. گيرد مي
  .امكانات خوابگاهي بدون اخذ هزينه به شرح زير موافقت بعمل آورده استو شگاه، با پرداخت كمك هزينه اين دان
غيـر  هـاي   رشـته (، گروه آزمايشي علوم رياضي و فنـي  5000كمتر از كشوري با رتبه ) هاي مهندسي رشته(گروه آزمايشي علوم رياضي و فني : ريالي براي داوطلبان 000/500/1كمك هزينه ) الف

و گـروه   1000كمتر از كشوري هاي خارجي با رتبه  هاي آزمايشي علوم انساني و زبان ، گروه15000كمتر از كشوري ، گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه 10000كمتر از كشوري با رتبه ) مهندسي
   500كمتر از كشوري آزمايشي هنر با رتبه 

هـاي غيـر    رشـته (، گروه آزمايشي علوم رياضي و فني 15000كمتر از كشوري با رتبه ) هاي مهندسي رشته(گروه آزمايشي علوم رياضي و فني : طلبانامكان استفاده رايگان از خوابگاه براي داو) ب
هاي خارجي  ، گروه آزمايشي زبان3000كمتر از ي كشورآزمايشي علوم انساني با رتبه   ، گروه35000كمتر از كشوري ، گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه 20000كمتر از كشوري با رتبه ) مهندسي
  1000كمتر از كشوري و گروه آزمايشي هنر با رتبه  2000كمتر از كشوري با رتبه 

عـات بيشـتر بـه وب سـايت دانشـگاه      بـراي اطال . باشد درصد برتر كالس مي 10گرفتن دانشجو در  هاي بعد مشروط به قرار هاي مالي فوق و نيز استفاده از خوابگاه رايگان در سال ادامه كمك) 4
     087- 33624004:نمابر    33660067: تلفن    66177-15175 :كدپستي     416: صندوق پستي .بلوار پاسداران سنندج،: نشاني )4 .مراجعه شود فوقكردستان، معاونت آموزشي به نشاني 

  087-38220051: تلفن   .دانشكده فني مهندسي و علوم پايه بيجار يد،بيجار، بلوار الغدير، ميدان هفت شه :هاي بيجار رشته محل نشاني )5
  www.kub.ac.ir  )ويژه خواهران(دانشگاه كوثر ـ بجنورد * 

داراي سـلف سـرويس و    )3 .اد علـوي هاي ضروري، موارد خاص و وام بني هاي مسكن، ازدواج، تغذيه، حج، وام اعطاي وام )2 .تحت نظارت دانشگاه) نيمه خصوصي ـ  نيمه دولتي( داراي خوابگاه )1
 17چهـارراه  اسـتان خراسـان شـمالي، بجنـورد،     : نشـاني ) 5 .اي داراي كتابخانه، سالن مطالعه، تجهيزات و امكانات كارگاهي، آزمايشگاهي و رايانه )4 .بوفه، انتشارات تكثير، نمازخانه، مشاور مستقر

  058-32427408: نمابر            32262861-2 :تلفن                94156-15458: كدپستي                 .شهريور شمالي، كوچه شهيد نوريان 17خيابان شهريور، 
  www.gu.ac.ir  دانشگاه گلستان ـ گرگان* 

      0171-2229068:  تلفن و نمابر       49138-15759: كدپستي        155: صندوق پستي  .گرگان، خيابان شهيد بهشتي: نشاني) 2. باشد دولتي مي فاقد خوابگاهاين دانشگاه ) 1
  www.gonbad.ac.ir  دانشگاه گنبدكاووس* 

اسـتان گلسـتان،   : نشـاني  )3. باشـد  داراي خوابگاه بـه صـورت خـودگردان مـي    ) خواهرانويژه(دانشكده علوم انساني آزادشهر  )2. باشد فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي ميدانشگاه گنبدكاووس) 1
  017-33268882: نمابر   017-33268883: تلفن ثابت        . دكاووس، خيابان شهيد فالحي، انتهاي بلوار بصيرتگنب

  www.guilan.ac.ir  دانشگاه گيالن ـ رشت* 
 ادامه تحصيل  دانشجويان فني شـرق ) 2. نمايد اولويت بندي مي براي قبول شدگان غيربومي دوره روزانه امكان اسكان را با توجه به امكانات موجود 96-97دانشگاه گيالن براي سال تحصيلي ) 1
 6كليه پذيرفته شدگان حائز رتبه كشوري به شرح زير براي مـدت   )1: تسهيالت در نظر گرفته شده براي داوطلبان ممتاز كنكور) 3. باشد امكان پذير نمي رشت به دانشكده فني) واجارگاهـ   رودسر(

دارنـدگان رتبـه كشـوري     )ب .و كمتر از آن در گروه آزمايشي رياضـي و فيزيـك   500دارندگان رتبه كشوري  )الف: شود يليون ريال كمك هزينه تحصيلي پرداخت ميترم تحصيلي ماهيانه چهار م
 .و كمتر از آن در گروه آزمايشـي هنـر   5دارندگان رتبه كشوري  )د .و كمتر از آن در گروه آزمايشي علوم انساني 250دارندگان رتبه كشوري  )ج .و كمتر از آن در گروه آزمايشي علوم تجربي 1500

با رعايت مقـررات در اولويـت اسـتفاده از خوابگـاه قـرار       1000كليه پذيرفته شدگان حائز رتبه كشوري كمتر از  )2 .هاي خارجي و كمتر از آن در گروه آزمايشي زبان 100دارندگان رتبه كشوري  ) ه
  .)جاده قزوين 5كيلومتر (بزرگراه خليج فارس  ،رشت: نشاني) 4 .شود امكان استفاده نامحدود از كتابخانه داده مي 1000فته شدگان حائز رتبه كشوري كمتر از به كليه پذير )3. گيرند مي

    013-33690826 :نمابر    33690274-8 :تلفن       41996-13776 :كدپستي
  www.lu.ac.ir  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم* 

دانشجويان  خدمات سلف سرويس براي ) 2. نمايد بصورت خودگردان وغيردولتي واگذار ميدانشجويان روزانه و شبانه خواهران خوابگاه دولتي و براي دانشجويان پسر خوابگاهاين دانشگاه جهت )1
    .گردد دانشجويان كل كشور ارائه مي براساس قوانين صندوق رفاه

   066-32228751-6:تلفن .روبروي ايران خودرو ،بلوار خليج فارس ،انديمشك ـ جاده پلدختر 2كيلومتر : رمركز اقماري پلدخت نشاني) 3
   066-32641001-5 :تلفن       .جاده تنگ قلعه 5كيلومتر ،انتهاي خيابان بوعلي: مركز اقماري كوهدشت نشاني) 4
   http://du.lu.ac.ir :پايگاه اينترنتي    066-32732399-32721725 :تلفن                        .شهرداري نبش خيابان ،خيابان مدرسنورآباد،  :مركز اقماري نورآباد نشاني) 5
   www.aleshtar.ac.ir: پايگاه اينترنتي                 066-32530590-1 :تلفن         .انتهاي بلوار شهيد مطهري ،ميدان واليت: مركز اقماري الشتر نشاني) 6
  066-33120104 :نمابر            33120097-33120106 :لفنت             .تهران ـ آباد جاده خرم 5آباد، كيلومتر  خرم: مان مركزي دانشگاهنشاني ساز) 7

  www.umz.ac.ir  دانشگاه مازندران ـ بابلسر* 
  011-35334253 :نمابر    35303000و 35302000:  تلفن  47415كدپستي  .يابان پاسدارانخ، بابلسر: نشاني) 2 .دانشكده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نوشهر خوابگاه ندارد) 1

  www.uma.ac.ir  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل* 
نيمسال اول  چهار :خواهران. ن خوابگاه خودگردانصورت امكا هاي بعد در خوابگاه دولتي و براي ترمدونيمسال تحصيلي :برادران )شهر اردبيلهاي موجود در دانشكده) 1: وضعيت واگذاري خوابگاه

دوره روزانه خوابگاه دولتي واگذار خواهـد   فقط براي دانشجويان خواهر :دانشكده فناوري نوين شهرستان نمين) 2. خوابگاه خودگردان هاي بعد در صورت امكان تحصيلي خوابگاه دولتي و براي ترم
فاقد  :دانشكده كشاورزي مشگين شهر )4 .شود دانشجويان برادر خوابگاه خودگردان واگذار مي راي دانشجويان خواهر دوره روزانه خوابگاه دولتي و برايب: دانشكده كشاورزي شهرستان مغان) 3. شد

  045-33512081-90 :تلفن     .خيابان دانشگاه اردبيل، انتهاي: نشاني) 5 .در صورت امكان، بخشي از هزينه خوابگاه پرداخت خواهد شد باشد خوابگاهي مي امكانات
  www.mhec.ac.ir  دانشگاه مراغه* 

مراغه، : نشاني) 3 جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت دانشگاه مراغه مراجعه فرماييد) 2. مهيا خواهد شدبراي متقاضيان رساند در صورت امكان خوابگاه خودگردان  به اطالع داوطلبان مي) 1
  041-37276068-37273068: تلفن             55181-83111: كدپستي        55136-553: صندوق پستي        . ادر، خيابان دانشگاهبزرگراه اميركبير، ميدان م

  www.malayeru.ac.ir  دانشگاه مالير* 
  081-33339841: تلفن        65719-95863: كدپستي  . اكجاده ار 4ير، كيلومتر مال: نشاني) 3 .دانشگاه مراجعه نماييدپايگاه اينترنتي جهت كسب اطالعات بيشتر به ) 1
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 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.qiet.ac.ir  هاي نوين ـ قوچان دانشگاه مهندسي فناوري* 

هـاي   رتبـه  بورس تحصيلي امكان) 2 .شوند معرفي ميهاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه خوابگاه ملكي بوده و دانشجويان محترم به خوابگاه هاي نوين قوچان فاقد دانشگاه مهندسي فناوري )1
خراسـان رضـوي، قوچـان،    اسـتان  : نشاني) 3. هاي نوين قوچان وجود دارد حاميان علم و فناوري دانشگاه مهندسي فناوري ، توسط بنياد3منطقه  800، زير 2منطقه  2000، زير 1منطقه  3000زير 

  051-47343001 :دبيرخانه نمابر         470172616-5-4-3-2: نتلف        67335-94771: كدپستي        .مشهد ـ جاده قوجان 5 كيلومتر
  www.velayat.ac.ir  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر* 

     054-37212292: تلفكس      37212351-37212289-90: تلفن.     جاده بمپور 4استان سيستان و بلوچستان، شهرستان ايرانشهر، كيلومتر : نشاني
  www.vru.ac.ir  ـ رفسنجان) عج(دانشگاه وليعصر* 

  ). ابتداي جـاده يـزد  (ابتداي بلوار واليت  ،رفسنجان: نشاني) 3.گيرد به دانشجويان پسر دوره شبانه خوابگاه تعلق نمي) 2. گيرد به تمامي دانشجويان دختر در دوره روزانه و شبانه خوابگاه تعلق مي) 1
   034-34356700: نمابر         31312188و  31312189 :آموزشي تلفن دفتر معاون         7718897111: كدپستي

  www.hormozgan.ac.ir  دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس* 
  .ي دانشجويان نداردمجتمع آموزش عالي ميناب هيچ گونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه برا) 2. باشد هاي دانشگاه بر اساس رتبه كشوري پذبرفته شدگان مي اولويت اسكان در خوابگاه) 1
   076-33670716: نمابر           33711000 الي 11 :تلفن           3995: صندوق پستي           1345755959: كدپستي    .   جاده ميناب 9كيلومتر  ،اسببندرع: نشاني) 3
  076-42284665: تلفن       7981634314: كدپستي.           )مهديشهرك ال(بلوار دانش  ،بلوار رسالت ،شهرستان ميناب: نشاني مجتمع آموزش عالي ميناب) 4

  www.aui.ac.ir  دانشگاه هنر اصفهان* 
باشد  براي ترم اول مي) هزار تومان هشتصد(ريال  000/000/8ل هاي خودگردان استفاده نمايند كه هزينه هر نيمسال حداق باشد و دانشجويان بايد از خوابگاه فاقد خوابگاه دولتي مياين دانشگاه ) 1

  031-36248089-36249840: تلفن      1744 :صندوق پستي .   نبش خيابان كليسا ،چهارراه خاقاني ،خيابان حكيم نظامي ،اصفهان: نشاني) 2. و نرخ تورم ساليانه به آن اضافه خواهد شد
  www.yu.ac.ir  دانشگاه ياسوج* 

  .ياسوج، خيابان ارتش: نشاني) 2. دهد دانشگاه به كليه دانشجويان ورودي جديد، خوابگاه اختصاص مي) 1
  www.yazd.ac.ir  دانشگاه يزد* 

تومـان اعطـا    000/500را به عنوان گزينه اول در انتخاب رشته منظور نمايند كمك هزينه تحصيلي شامل موراد زير تا سقف ماهيانه هاي برتر كه دانشگاه يزد  دانشگاه يزد به دانشجويان با رتبه) 1
نگـي، كمـك هزينـه    پژوهشي و فره ـ  هاي آموزشي هاي آموزشي، كمك هزينه شركت در فعاليت پژوهشي، كمك هزينه شركت در كالس ـ  كمك هزينه خريد كتاب و تجهيزات آموزشي: كند مي

كليه دانشجويان روزانه غيربومي خوابگاه تعلق  به) 3. مراجعه فرمائيد  talent.yazd.ac.ir:نشانيبراي اطالع بيشتر به وبگاه مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه به ) 2. هاي پژوهشي انجام پروژه
يـك  ) 5. هاي خواهران داخل سايت اصلي دانشگاه است كليه خوابگاه) 4 .دانشگاه يزد خوابگاه متأهلين ندارد) 3. يابد يصورت وجود ظرفيت، خوابگاه تخصيص م گيرد و به دانشجويان شبانه در مي

  035-38212793: برنما       31232222: تلفن        .صفائيه، بلوار دانشگاه، چهارراه پژوهش ،يزد: نشاني) 8 .باشد خواهران نيز در سايت اصلي دانشگاه داير مي خوابگاه خودگردان
  www.bam.ac.ir  مجتمع آموزش عالي بم* 

شـده و   بينـي  اما براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با قيمت مناسـب پـيش  . گونه تعهدي براي تامبن آن ندارد مجتمع آموزش عالي بم فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هيچ) 1
  034-44215868: تلفن .           بم، بزرگراه خليج فارس: نشاني) 2. تحويل داده خواهد شد

  www.saravan.ac.ir  مجتمع آموزش عالي سراوان* 
   054-37630098 :نمابر    37630098 :تلفن      9951634145 :كدپستي      .استان سيستان و بلوچستان، شهرستان سراوان، بلوار پاسداران، جنب فرمانداري: نشاني

  www.nahgu.ac.ir  )ويژه خواهران(مجتمع آموزش عالي فاطميه ـ نهاوند * 
 081-33493008: نمابر        33493004: تلفن      .دكمربندي بروجر 3كيلومتر  نهاوند،: نشاني) 2. باشد ميداراي خوابگاه خودگردان اين مجتمع ) 1

  www.esfarayen.ac.ir  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين* 
  058-37266539: نمابر    37266707 :تلفن    98185-96619 :كدپستي. نبش ميدان مادر اسفراين، بلوار آزادگان، خراسان شمالي،: نشاني )2 .باشد وابگاه خودگردان ميخمجتمع داراي ) 1

  www.gonabad.ac.ir  مجتمع آموزش عالي گناباد* 
داوطلبان جهـت كسـب اطالعـات    ) 2. گرفته شده استولي براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با اخذ شهريه در نظر. باشد دولتي ميمجتمع آموزش عالي گناباد فاقد خوابگاه دانشجويي)1

      .گناباد، انتهاي خيابان غفاري، مجتمع آموزش عالي گناباد: نشاني) 3. و امكانات رفاهي و آموزشي به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايندشرايط  بيشتر در خصوص
  051-57252969 :نمابر           57229802 -  57229702-57229701 : تلفن
  www.estahbanihe.ac.ir  مركز آموزش عالي استهبان* 

با قيمـت و امكانـات   ( هايي كه به صورت خودگردان، توسط بخش خصوصي خوابگاه) 2. هاي دولتي براي دانشجويان ندارد مركز آموزش عالي استهبان هيچ گونه تعهدي در قبالِ تامين خوابگاه) 1
       74519-44655: كدپستي    .بشارآجنب  م،ئقا بلوار استهبان،: نشاني) 3. ستشوند، براي دانشجويان پيش بيني شده ا و تحت نظارت مستقيم امور دانشجويي مركز اداره مي) مناسب
  071-53234502: نمابر           53234501 :تلفن
  www.eghlid.ac.ir  مركز آموزش عالي اقليد* 

  07144534056:نمابر 07144534470-07144534056:ميدان سالمت تلفن ،)ره(خيابان شهيد مصطفي خميني، شهرستان اقليد: نشاني) 3 باشد مي داراي خوابگاه خودگرداناين مركز ) 1
  www.smc.ac.ir  مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه ـ قم* 
التزام عملي به احكام  )3. ي به واليت مطلقه فقيهاعتقاد و التزام عمل )2. ، انقالب اسالمي و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران)ص(اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي )1 :شرايط عمومي) الف

عـدم   )5. غيرقـانوني  الحـادي و  التقاطي، هاي غيراسالمي، سازمان و ها گروه احزاب، يا هواداري از نداشتن سابقه عضويت و )4. اسالمي و قوانين جمهوري اسالمي و رعايت موازين اخالق اسالمي
داشـتن سـالمت و توانـايي جسـمي،      )7. خدمات دولتي محكوميت به محروميت از نداشتن سابقه استعمال مواد مخدر و دخانيات و )6. هاي سياسي ازمانس و ها گروه هواداري از احزاب، عضويت و

داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران و نداشتن  )10. اجتماعي و عدم سوءپيشينه دارابودن حسن شهرت اخالقي و )9. استعداد تحصيلي دارا بودن هوش و )8. رواني با تأييد بهداري نيروهاي مسلح
 . هاي الزم برابر ضوابط گزينش نيروهاي مسلح دارا بودن صالحيت )11. تابعيت مضاعف

شـرايط سـني شـامل كاركنـان      :1تبصره . باشد سال تمام مي 22صورت گذراندن خدمت وظيفه عمومي  در سال تمام و 20 اين مركز حداكثر سن داوطلبان تحصيل در )1 :شرايط اختصاصي) ب
كاركنان رسـمي نيروهـاي مسـلح بـه     : 3 تبصره. توانند در اين رشته ادامه تحصيل دهند كاركنان رسمي نيروهاي مسلح با اخذ مجوز از نيروي انساني مي: 2 تبصره .شود رسمي نيروهاي مسلح نمي

دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطه در يكي  دارا بودن مدرك دوره پيش )2. خدمت در نيروهاي مسلح را داشته باشندتوانند در آزمون شركت نمايند، كه دو برابر مدت تحصيل فرصت  شرطي مي
اي مسلح، تطابق شرط شركت در آزمون براي كاركنان رسمي نيروه )3. هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني و معارف اسالمي برابر دستورالعمل سازمان سنجش آموزش كشور از رشته

در شرايط مساوي اولويت جذب دانشجو بـا اعضـاي    )6. روخوانيقرائت قرآن در حد تسلط به  )5. در سال آخر تحصيلي 14دارا بودن حداقل معدل  )4. باشد ميرسته خدمتي آنها با رشته تحصيلي  
دانشـجويان عـالوه بـر دروس مصـوب،      )7. قرآني، علمي، فرهنگي و ورزشي خواهد بـود  افراد برتر ضاي فعال بسيج،و اع) شهدا، جانبازان،آزادگان و رزمندگان( درجه يك خانواده محترم ايثارگران

ابط مركـز از  شوند كليـه مقـررات و ضـو    همه دانشجويان در حين تحصيل متعهد مي )8. گذرانند هاي آموزشي نيروهاي مسلح را مي برنامه تعدادي از واحدهاي مازاد خاص رشته مربوط را گذرانده و
  .را رعايت نمايند... قبيل نظم و انضباط، حضور در مراسم، شركت در اردوها و

 )2. آينـد  با موفقيت سپري نمايند، به استخدام سپاه و سـاير نيروهـاي مسـلح در مـي    ) برابر با ضوابط گزينش نيروهاي مسلح(دانشجويان جديدالورود كه دوره تحصيلي را ) 1 :مزايا و امتيازات) ج
برابـر مقـررات سـپاه و سـاير     ) كمك هزينه تحصيلي، دفترچه خدمات درماني و دفترچه اتكا(ساير خدمات  دانشجويان در طول مدت تحصيل از خوابگاه مجردي، غذا و امكانات فرهنگي، ورزشي و

  .مند خواهند شد نيروهاي مسلح  بهره
  www.ihekashmar.ac.ir  )ويژه برادران( مركز آموزش عالي كاشمر* 

هـا و بـالعكس    سرويس رايگـان از دانشـگاه بـه محـل خوابگـاه     داراي جهت رفاه حال دانشجويان،  )2. باشد زير نظر دانشگاه مي) با شهريه مناسب( داراي خوابگاه خودگردان يمركز آموزشاين  )1
  .كاشمر، بلوار سيد مرتضي: نشاني) 4. باشد مي هاي مصوب صندوق رفاه وزارت علوم سرويس دانشجويي با قيمت دانشگاه داراي سلف )3. باشد مي
  051-55236126:  رنماب      55258801: تلفن
  www.lar.ac.ir  مركز آموزش عالي الر* 

 .ر محدود خوابگاه تخصيص داده خواهـد شـد  به ساير دانشجويان با اولويت رتبه كشوري به طو )2 .هاي كمتر از بيست هزار كشوري خوابگاه خودگردان تعلق خواهد گرفت به دانشجويان با رتبه )1
   7431716137كدپستي . بلوار آزادي ،شهر جديد ،الرستان: نشاني) 4 .مراجعه نماييدبه نشاني فوق جهت كسب اطالعات بيشتر به وبگاه مجتمع ) 3

  071-52251892: نمابر         52253104-9: تلفن
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 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.lamerdhec.ac.ir  مركز آموزش عالي المرد* 

در دستور كار قـرار  از طرف وزارت نفت  يهيچگونه بورسپردازد و  اين مركز آموزشي صرفاً به صدور مدرك كارشناسي مي) 2. كيلومتري جنوب شيراز قرار دارد 400اين مركز آموزشي در فاصله ) 1
وب سـايت   نشـاني بيشتر بـه   اتاطالعكسب داوطلبان گرامي جهت ) 4. اي در سطح شهر استفاده نمايند رههاي اجا توانند از خانه باشد و دانشجويان مي اين مركز آموزشي فاقد خوابگاه مي) 3. ندارد
        0782-5226632-5226630: تلفن.     استان فارس، شهرستان المرد، بلوار غدير، خيابان كوثر: نشاني) 3. نمايند مراجعه مركز
  www.ikvu.ac.ir  ـ قم) ره(آموزشي و پژوهشي امام خميني مؤسسه* 

هـاي آمـوزش    دوره) 2 .در مقطع كارشناسي اين موسسه به صورت مجازي و نيمه حضوري امكان پذير است) پذيرش از طريق آزمون سراسري(شدگان غيرطلبه  در حال حاضر تحصيل پذيرفته) 1
منـد   هـاي آموزشـي نيـز بهـره     از كتب، جـزوات و بسـته  ) كالس آنالين و آفالين(ات آموزش مجازي مندي از امكان هاي الكترونيكي است كه دانشجو ضمن بهره مجازي بر پايه استفاده از آموزش

در ضمن براي دانشجو امكان . افزار خط سير آموزشي است هاي قبل و نرم تدريس ترم CDهاي آموزشي شامل  هاي آموزش نيمه حضوري بر پايه استفاده از كتب، جزوات و بسته دوره) 3. گردد مي
 هـاي رفـع اشـكال    هاي وزارت علوم نسبت به برگزاري كالس ها و دستورالعمل نامه مؤسسه با توجه به آيين) 4. نيز فراهم است) كالس آنالين و آفالين(مندي از امكانات آموزش الكترونيكي  بهره

شود و امكانات خوابگاهي در صـورت درخواسـت و    به صورت حضوري برگزار مي) نيمه حضوريمجازي و (امتحانات پايان نيمسال ) 5. كند اقدام ميهزينه  بصورت متمركز در شهر قم و با دريافت
هـاي   كليه محيطبراي بانوان و شئون اسالمي و پوشش مناسب براي آقايان در ) چادر(رعايت كامل حجاب برتر ) 6. ها توسط دانشجو، فقط در شهر مقدس قم فراهم است پرداخت بخشي از هزينه

شـده بـا رعايـت      دانشجويان پسـر پذيرفتـه  ) 8. باشند شدگان ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي وزارت علوم و موسسه مي پذيرفته) 7. ي مؤسسه الزامي استآموزشي و ادار
مجازي و نيمه حضوري به ميزان كمتر از حداقل مقدار شهريه مراكـز مشـابه اخـذ    هاي  شهريه ثابت و متغير بر اساس ضوابط دوره) 9 .شوند مند مي مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي بهره

. شود و حداكثر نرخ افزايش ساالنه، متناسب با افزايش شهريه مراكز آموزش عالي مشابه خواهد بود شهريه ثابت و متغير به صورت ساالنه و با تصويب هيأت رئيسه مؤسسه تعيين مي) 10. گردد مي
) 12. نامـه داخلـي دانشـگاه اسـت     ميزان و چگونگي اعمال تخفيف شـهريه مطـابق آيـين   . در صورت دارا بودن شرايط مندرج در جدول ذيل از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود دانشجويان) 11

داوطلبان جهت كسب اطالعات ) 13. گردد ؤسسات حمايتي پرداخت نميها توسط نهادها يا م درصد براي آن دسته از دانشجوياني است كه شهريه آن 50هاي موجود در جدول ذيل تا سقف  تخفيف
  .تماس حاصل نمايند 152داخلي  025-32908193-5 :هاي مراجعه و يا با شماره تلفنفوق  به نشاني وبگاه مؤسسهتوانند به  بيشتر مي

  ـ قم) ره(جدول ميزان تخفيف شهريه در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
  توضيح  مورد  عيتشرح وض رديف

  دانشجويان ممتاز علمي  1
انشجويان ، د %50دانشجويان رتبه اول هر رشته 

   %30 دانشجويان رتبه سومو  %40رتبه دوم 
  تخفيف از شهريه ثابت و متغير

  واحد درسي در آن ترم و 15انتخاب حداقل 
  در همه دروس و 12كسب حداقل نمره 

  18ميانگين نمرات باالي 
و امور خيريه و  از سازمان اوقافمعتبر با ارائه گواهي   تخفيف از شهريه ثابت% 50تا % 10از   البالغه ، حافظ قرآن كريم و حافظان نهجقرآن كريماري دانشجويان ق  2

  يا ساير مراجع ذيصالح

  از شهريه ثابت و متغير تخفيف %50  هاي علميه حوزهطالب ممتاز   3
از حوزه م در هر تر 17با ارائه گواهي احراز معدل 

از دروس دانشگاه و  18علميه مربوطه و معدل 
  منحصر به همان ترم

معتبر مورد تأييد مركز مديريت با ارائه گواهي   و متغير تخفيف از شهريه ثابت% 40  هاي علميه همسر و فرزندان طالب رسمي حوزه  4
  هاي علميه حوزه

م اسالمي و يـا  هاي علو رتبه در يكي از جشنواره حائزپژوهشگران جوان   5
  با ارائه مدرك معتبر و نسخه مكتوب طرح  تخفيف از شهريه ثابت% 30تا % 10از   ليف كتاب يا مقاله در حوزه علوم اسالميأت

  فدراسيون يا سازمان مربوطاز با ارائه گواهي   تخفيف از شهريه ثابت% 50تا % 20از   دانشجويان ممتاز ورزشي  6
  در صورت احراز شرايط  و متغير از شهريه ثابت تخفيف %50  پرست و بازنشستگان كم درآمد دولتسر كم درآمد و بي دانشجويان  7
  --  و متغير تخفيف از شهريه ثابت% 20 تا  نفرات برتر فرهنگي  8
  به ازاي هر فرزند و متغير تخفيف از شهريه ثابت% 10 تا  فرزند و باالتر 3دانشجويان داراي   9
  025-321130: تلفن.          ، بلوار جمهوري اسالمي)ص(بلوار محمدامينابتداي  ،قم: ساختمان مركزي نشاني

  025-32931998: نمابر  32908193-5: تلفن  . 27پالك ، 9و  7بين كوچه  ،متري گلستان 20خيابان ، )ص(محمدامينابتداي بلوار  ،قم: مجازي نشاني ساختمان مركز آموزش
    ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهرشته تربيت بدني و علوم ورزشي * 

  كشور  عالي  آموزش  سساتؤها و م دانشگاه  ورزشي  و علوم  بدني  تربيت   رشته  شرايط و ضوابط اختصاصي
). هفت دهم( 10/7 ديد چشم  حداقل -3. باشند مي مستثني) قد(مذكور در مورد   ملي  تيم  قهرمانان -2 .باال  سانتيمتر به 158  خواهران  باال و براي  سانتيمتر به 165  برادران  قد براي  طول  حداقل -1
  .خواهد شد  اعمال  نهايي  در گزينش 2  با ضريب  درس  يك  عنوان  به  عملي  آزمون  نمره -5. داشتن سالمت جسماني و ارائه گواهي تندرستي -4
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  :زشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيهاي علوم پ ها و دانشگاه شرايط و ضوابط دانشكدهشهريه و  )2-3
هاي مازاد، غيرانتفاعي و نيز اتباع غيرايراني ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امنـاي دانشـگاه    هاي خودگردان، ظرفيت دانشجويان پذيرفته شده در پرديس

  .گردد ه اعالم ميمبلغ شهريه از طريق هر دانشگا. باشند علوم پزشكي محل تحصيل مي
 هاي علوم پزشكي ها و دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشكده

  www.bmi.edu.com  ـ تهران پرستاري بانك ملي ايراندانشكده * 
نفر دانشجوي برتر دانشكده پس از فراغت از تحصـيل مشـمول     )10(ده تعداد ) 2. پذيرش دانشجو در رشته پرستاري اين دانشكده بصورت نيمه متمركز و با انجام مصاحبه صورت خواهد گرفت )1

كليه دانشـجويان  ) 5. بانك ملي ايران در خصوص كمك هزينه زمان دانشجويي تعهدي ندارد) 4. باشد هاي آموزش در زمان تحصيل رايگان مي هزينه) 3 .استخدام بيمارستان بانك ملي خواهند شد
  .تعهد خدمت دو برابر سنوات تحصيلي از كليه دانشجويان گرفته خواهد شد) 6. د شد، لذا بانك ملي در خصوص خوابگاه دانشجويي تعهدي نداردبصورت بومي استان تهران انتخاب خواهن

      021-6673086-8: )شواحد آموز( تلفن            .خيابان فردوسي جنوبي، روبروي سفارت آلمان، مجتمع مركزي بانك ملي، جنب بيمارستان بانك مليتهران، : نشاني) 7
  www.hse.ac.ir  دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ـ تهران* 

      021-77309961-65: تلفن   .    تهران، حكيميه تهرانپارس، بلوار نور، جنب پارك ساحل: نشاني) 2. اين دانشكده تعهدي در قبال تأمين و ارائه خوابگاه به دانشجويان ندارد )1
  www.abadanums.ac.ir  دانشكده علوم پزشكي آبادان* 

داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط دانشكده و همچنين نشـاني و شـماره    )3 .هاي انتقال ترتيب اثر داده نخواهد شد درخواستبه ) 2. باشد امكانات رفاهي مي و دانشكده فاقد خوابگاه) 1
  .جمي آبادان، معاونت آموزشي و تحقيقات... ا المللي آيت آبادان، فلكه فرودگاه، روبروي فرودگاه بين: نشاني) 4 .مراجعه نمايندوبگاه دانشكده به نشاني فوق مراكز و واحدهاي دانشكده، به  فنتل

  061-53265357 :تلفن
    اسفرايندانشكده علوم پزشكي * 

  058-37238757 :نمابر      37238757: تلفن .  معاونت آموزشي، تحقيقات و دانشجويي فرهنگي ،)ع(خيابان امام رضا ،اسفراين: نشاني) 2 .بگاه دانشجويي ندارددانشكده تعهدي در قبال خوا) 1
  www.irnums.ir  ايرانشهردانشكده علوم پزشكي * 

    0547-3310482-3310547: تلفن           .  استان سيستان و بلوچستان، ايرانشهر، بلوار بلوچ: نينشا) 2. ها محدوديت در نقل و انتقال براي پذيرفته شدگان كليه رشته) 1
www.hn-bhn.ajums.ac.ir  بهبهاندانشكده علوم پزشكي * 

كيلومتري  220اين دانشكده در ) 3. ها محدوديت دارد شدگان كليه رشته اين دانشكده براي نقل و انتقاالت پذيرفته) 2. اين دانشكده در خصوص واگذاري خوابگاه به دانشجويان هيچ تعهدي ندارد) 1
  .شهر اهواز قرار دارد

  www.trjums.ac.ir  تربت جامدانشكده علوم پزشكي * 
   9571786917 :كدپسـتي  .دانشـكده پرسـتاري   ،)دكتر كوثري( كوچه دوازدهم ،الدين خيابان ميرقوام ،شهرستان تربت جام ،خراسان رضوي: نشاني )2 .باشد فاقد امكانات خوابگاه ميدانشكده اين ) 1

  051-52523225: نمابر         52523225: تلفن
  www.arums.ac.ir  خلخالدانشكده علوم پزشكي * 

  045-32426606: تلفن    56817-61351: كدپستي .اصفهاني يد اشرفي، خيابان شه)بيمارستان سابق( خلخال، خيابان شهيد مظفر عزيزي: نشاني) 2. باشد فاقد امكانات خوابگاه ميدانشكده اين ) 1
    خميندانشكده علوم پزشكي * 

  .باشد فاقد خوابگاه ميبراي پذيرفته شدگان رشته پرستاري اين دانشكده 
    ساوهدانشكده علوم پزشكي * 
  .باشد با ظرفيت محدود ميورت مشاركتي همچنين خوابگاه خواهران بص. باشد فاقد خوابگاه براي برادران ميدانشكده اين 
    سرابدانشكده علوم پزشكي * 

 ،سـراب  :نشاني)2 .باشد موجود مي نفره 8هاي  اتاق :خودگردانو بصورت  نفره 6و  4هاي  اتاق :دولتيبصورت  ،برادرانو براي نفره  4و  3-2هاي  اتاق :خودگردان بصورت خواهران براي خوابگاه) 1
  041-43237412 :نمابر         43237982 -43237981: تلفن .            تير 7ميدان ه نرسيده ب ،ي خيابان امام خمين

    سيرجاندانشكده علوم پزشكي * 
   0345-4227556: نمابر       4224115: تلفن      781691633: كدپستي      .الدين اسدآبادي، جنب پارك ترافيك سيرجان، بلوار سيدجمال: نشاني) 2. باشد فاقد خوابگاه دولتي مياين دانشكده ) 1

    شوشتردانشكده علوم پزشكي * 
  .باشد اين دانشكده فاقد امكانات خوابگاه مي

    گراشدانشكده علوم پزشكي * 
    0782-2228102-12: تلفن.          استان فارس، شهرستان گراش، بلوار سرداران، خيابان دانشگاه، بلوار دانشجو: نشاني

    الرستاندانشكده علوم پزشكي * 
مركز اسـتان  ، كيلومتري شهرستان شيراز 380شهرستان الر واقع در  )س(دانشكده پرستاري حضرت زينباتاق عمل در و هاي كارشناسي پرستاري آموزشي رشته هاي كل دوره محل تحصيل و) 1

 ، شهرسـتان نشاني اسـتان فـارس  ) 3. ندارد گونه تعهدي در مورد تامين خوابگاه جهت برادران هاي ديگر، اين دانشكده هيچ دانشگاه هانتقال ب ممنوعيت نقل و ضمناً) 2. گردد برگزار مي فارس ارائه و
عمـومي  كارداني بهداشت  و عمومي هاي كارشناسي بهداشت كل دوره آموزشي رشته محل تحصيل و) 4*    52247110071-52240307-0 :تلفن . بلوار شهيد دكتر دادمان، شهر جديد، الرستان

 ممنوعيـت نقـل و   ضمناً) 5. گردد مي برگزار جاده اوز به خنج، دانشكده بهداشت اوز ارائه و 3كيلومتري الرستان، كيلومتر  35ها در شهر اوز واقع در  مبارزه با بيماري خانواده وبا دو گرايش بهداشت 
  071-52519273-8 :تلفن     . برادران وجود دارد ران وخواه هاي ديگر، محدوديت خوابگاه جهت انتقال به دانشگاه

    مراغهدانشكده علوم پزشكي * 
  .ها به تبريز ممنوعيت دارد شدگان كليه رشته اين دانشكده براي نقل و انتقاالت پذيرفته

  www.nums.ac.ir  نيشابوردانشكده علوم پزشكي * 
  051-43344711-12و  43344011: تلفن  .گونه تعهدي در تامين خوابگاه ندارد و هيچاين دانشكده فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي است 

  www.uswr.ac.ir  ـ تهران  و توانبخشي  بهزيستي  علوم  دانشگاه* 
   .از سالمت كامل جسمي برخوردار باشندبايد متقاضيان ) 2. باشد ي ميخوابگاه امكاناتاين دانشكده فاقد ) 1

  www.arakmu.ac.ir  زشكي اراكپ  علوم  دانشگاه* 
  .يابد باشد و خوابگاه به پذيرفته شدگان براساس اولويت و طبق مقررات اختصاص مي اين دانشگاه از نظر تخصيص خوابگاه در سال اول با محدوديت مواجه مي

  www.ajaums.ac.ir  ارتش جمهوري اسالمي ايرانپزشكي   علوم  دانشگاه* 
نظـام جمهـوري    ايمان به انقالب اسـالمي و  )3. االصل بودن ايراني تابعيت جمهوري اسالمي ايران و) 2. تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به واليت مطلقه فقيهم) 1 :شرايط عمومي) الف

عـدم  ) 6. عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي) 5 .اسالمي ايراننظام جمهوري  اقدام عليه انقالب و عدم محكوميت ناشي از) 4. راه تحقق اهداف آن اسالمي ايران و آمادگي فداكاري در
عدم سوءپيشـينه كيفـري برابـر اعـالم مراجـع      ) 8. عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم اعتياد به مواد مخدر) 7. هاي سياسي و الحادي و غيرقانوني گروه يا وابستگي به احزاب و سابقه عضويت و

داشتن سالمت جسماني و روانـي و تناسـب انـدام     )10. صورت استعفاء و يا اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش هاي دوره آموزشي در كافي مبني بر پرداخت دو برابر هزينه سپردن تعهد) 9. ذيصالح
نتايج از  )1 :نحوه اعالم نتايج) ب .كارت معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفهنداشتن  )11 .مهوري اسالمي ايرانبرابر تاييد مركز معاينات پزشكي نيروي زميني ارتش ج )متر سانتي 165حداقل قد (

ها به معني اگاهي  نام داوطلبين و شركت در معاينات جسماني و مصاحبه ثبت )2. به اطالع داوطلبان خواهد رسيد www.sanjesh.org :طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني
تاريخ مراجعه معاينات پزشكي و مصـاحبه حضـوري و    تماس تلفني، اعالن واجدان شرايط، هيچكونه مكاتبه، )3. باشد مي )عج...(و بقيه ا علوم پزشكي ارتش هاي انشگاهاز تمامي ضوابط و مقررات د

  .ايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه نمايندداوطلبان براي كسب هرگونه اطالع بايد به س) 4 .صورت نخواهد گرفت ها نام با داوطلبان از طرف اين دانشگاه تاريخ ثبت
جهت كسب اطالعـات بيشـتر در   ) 2 .داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص دانشگاه علوم پزشكي ارتش، به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند) 1 :مهم اتتذكر) ج

خيابـان   ،خيابان كـارگر شـمالي   ،تهران :نشاني دانشگاه علوم پزشكي ارتش) 3 .مراجعه نمايند www.bmsu.ac.ir: به نشاني اينترنتي )جع(...بقيه اعلوم پزشكي مورد رشته و معرفي دانشگاه 
   021-88337909: تلفكس      611/14185: صندوق پستي         1411718541: كدپستي      .معاونت آموزش ،خيابان شهيد اعتمادزاده ،فاطمي غربي
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 هاي علوم پزشكي ها و دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشكده
 ها دوره روزانه دانشگاه علوم پزشكي ارتش و بورسيه ارتش در ساير دانشگاههاي  رشتهشرايط اختصاصي و امتيازات 

و بـراي داوطلبـان نيمسـال دوم     31/6/96اول در نيمسـال  مبناي احتساب سن داوطلبان ( سال تمام 22حداكثر سن  سال و16حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان  )1 :شرايط اختصاصي) الف
به حـداكثر  ) خدمت مقدس سربازي(مدت خدمت دوره ضرورت  اند، آن را به اتمام رسانيدهداوطلباني كه در حال انجام خدمت مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا ) 2 .)خواهد بود 30/11/96

قـانون   21ماده در راستاي مفاد . باشند اضافه خواهد شد مي) فرزند شهيد(سال به حداكثر سن داوطلباني كه از بستگان درجه يك شهدا  5رش، در زمان پذي) 3. اضافه خواهد شد) سال 22( سن آنان
. باشند داقل معدل دبپلم و حداكثر سن معاف ميو امتيازات الزم در آزمون استخدامي، از شرط ح) تراز علمي(در صورت كسب حدنصاب قبولي  آنان فرزندان شاهد و جامع خدمات رساني به ايثارگران

هاي پزشكي و بورسيه پزشكي، دندانپزشكي و بورسيه دندانپزشـكي و بورسـيه داروسـازي و     و باالتر از آن براي داوطلبان رشته 16معدل كل ديپلم ) الف: شرايط علمي مورد نظر جهت داوطلبان) 4
هاي پرستاري و كارشناسي پيراپزشكي و  و باالتر از آن براي داوطلبان رشته 16معدل كل ديپلم ) ب .دندانپزشكي و داروسازي در آزمون سراسري در رشته پزشكي، 9000كسب نمره علمي باالتر از 
داوطلبـان داراي  : تبصـره  .تكنسـين سـالمت دهـان   و  هاي پزشكي كارداني فوريت  و باالتر از آن براي داوطلبان رشته 16معدل كل ديپلم ) ج .در آزمون سراسري 7000كسب نمره علمي باالتر از 

 دارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولـدين (مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبين آقا  )5. ها نيز بايد حد نصاب تراز علمي را داشته باشند سهميه شاهد و ايثارگر و ديگر سهميه
به و قبل از آن، دارا بودن گواهي اشتغال  1376 سال دانشگاهي و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين ان تحصيالت متوسطه و پيشو بعد از آن، دارا بودن گواهي پاي 1377 سال

هاي  كه در دانشگاه داوطلباني )7. منتخب دانشگاهت علمي أاحراز صالحيت علمي به تائيد هي) 6 ).خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز، دارا بودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمت
 احراز صالحيت مكتبي و موفقيت در) 8. باشند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطه را ارائه نمايند دولتي و غيردولتي كشور شاغل به تحصيل مي

) 10. هـاي دولتـي و غيردولتـي باشـند     نام نبايستي در استخدام هيچيك از سـازمان  هنگام ثبت داوطلبان در) 9. قيقات الزم به تائيد مركز گزينش نزاجاتح مصاحبه علمي، روانسنجي، تست ورزش و
) 11. باشد نيز ميمهوري اسالمي ايران ات ارتش جدرمان و آموزش پزشكي، تابع مقرر ،مقررات آموزشي وزارت بهداشت ضمن رعايت ضوابط و ،شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش

بندي معدل كل نمـرات طـول    شور براساس رتبهدر كل كو قرارگاه پدافند ي يدريا ي ويهوا نيروهاي زميني، يكي از مراكز ستاد فرماندهي آجا، تحصيل جهت اشتغال در دانشجويان پس از فراغت از
از ادامـه  ) هاي آموزشي و آمـادي  دو برابر هزينه(جبران خسارات مالي  عالوه بر ،يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گردد دانشجو و صورت انصراف در) 12. تحصيل تقسيم خواهند شد

داوطلبان متاهل حق شركت در ) 14. طه از كشورنق هر مقررات ارتش در ضوابط و معرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابر) 13 .تحصيل در رشته مربوطه در اين دانشگاه محروم خواهد شد
بعـد از  ) 17. نـام ندارنـد   التحصيالن مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت فارغ )16. پوشيدن لباس مصوب ارتشي براي دانشجويان اين دانشگاه الزامي است )15. معاينات و گزينش اين دانشگاه را ندارند
  .اي وجود ندارد و انتقال دائم در هيچ مقطع و رشته قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته

كليـه   و) شـود  اي از دانشـجو دريافـت نمـي    هيچگونه هزينـه (روزي و رايگان بوده  شبانه ،هاي بورسيه ها از جمله رشته تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش براي تمامي رشته) 1 :امتيازات) ب
ليكن دانشـگاه هيچگونـه تعهـدي بـراي     . به عهده ارتش جمهوري اسالمي ايران خواهد بود بهداشت و درمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و ل،تحصي پوشاك، خوراك، مسكن، امكانات زيست،

 و سـي پيراپزشـكي بـه درجـه سـتواندومي     التحصيلي دانشجويان پزشكي، بورسيه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي به درجه سـتوانيكمي، دانشـجويان كارشنا   پس از فارغ )2. خوابگاه متاهلين ندارد
 11باشد، پس از فراغت از تحصيل بـه رتبـه    يكه استخدام آنان بصورت كارمندي مييدر خصوص دانشجويان پرستاري از آنجا. دانشجويان كارداني پيراپزشكي به درجه ستوانسومي نائل خواهند شد

درمـان و آمـوزش پزشـكي     ،مورد تائيد وزارت بهداشت) التحصيلي مطابق با رشته فارغ(اي  الن مدرك كارداني، كارشناسي، دكتراي حرفهالتحصي به فارغ) 3. گردند نائل مي) معادل درجه ستواندومي(
مشمول پرداخت حقوق برابر (نه مبلغي دانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيا )5. در خواهد آمدمهوري اسالمي ايران نام به استخدام رسمي ارتش ج دانشجو از بدو ورود و ثبت) 4. خواهد شد ءاعطا

حكمت كارت، دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود  مسكن،: همچنين دانشجويان ارتش از تسهيالتي مانند )6. به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود )قانون هماهنگ پرداخت
هاي مربوطه باشند ضمن برخورداري از  هاي ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشگاه محل تحصيل خود مشمول آيين نامه دانشجويان رتبه) 7. هاي مصوب برخوردار خواهند شد و عائله تحت تكفل و وام
امكـان ادامـه تحصـيل در همـه      )8. باشند هاي الزم، مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون ورودي مي جوايز نفيس و مساعدت

هاي طولي و عرضي و پودماني در داخل و خـارج از   دانشجويان پس از فراغت از تحصيل امكان شركت در دوره )9. مقاطع با توجه به نياز سازمان و با هماهنگي كارگزيني نيروي مربوطه وجود دارد
  . خواهند داشت مهوري اسالمي ايرانكشور را برابر روش جاري و قوانين ارتش ج

  )عج(اهللا در دانشگاه علوم پزشكي بقيه بورسيه ارتشروزانه رشته داروسازي دوره مرد داوطلبان و امتيازات شرايط اختصاصي 
و براي داوطلبان نيمسال دوم  31/6/1396در نيمسال اول مبناي احتساب سن داوطلبان ( سال تمام 22حداكثر سن  سال و 16حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان  )1 :شرايط اختصاصي) الف
بـه  ) خـدمت مقـدس سـربازي   (مدت خدمت دوره ضـرورت   اند، داوطلباني كه در حال انجام خدمت مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا آن را به اتمام رسانيده) 2 ).خواهد بود 30/11/1396

 21در راستاي مفاد ماده . باشند اضافه خواهد شد مي) فرزند شهيد(سال به حداكثر سن داوطلباني كه از بستگان درجه يك شهدا  5 در زمان پذيرش،) 3. اضافه خواهد شد) سال 22( حداكثر سن آنان
ل معدل دبپلم و حـداكثر سـن معـاف    و امتيازات الزم در آزمون استخدامي، از شرط حداق) تراز علمي(خدمات رساني به ايثارگران و فرزندان شاهد آنان در صورت كسب حدنصاب قبولي قانون جامع 

مشـخص بـودن    )5. در رشـته داروسـازي در آزمـون سراسـري     9000و باالتر از آن براي داوطلبان رشته بورسيه داروسازي و كسب نمره علمي باالتر از  16معدل كل ديپلم دارا بودن  )4 .باشند مي
دفترچه آماده به خـدمت   )ج .دانشگاهي دارا بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و پيش )ب .و بعد از آن 1377 سال ي متولديندارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل برا) الف .وضعيت نظام وظيفه

) 6. داوطلبـان منقضـي خـدمت    دارا بودن كارت پايان خدمت جهت ) ه .خدمت سربازي براي داوطلبان سربازبه دارا بودن گواهي اشتغال ) د .و قبل از آن 1376 سال بدون مهر غيبت براي متولدين
باشند بايستي در موقع پذيرش برگه  هاي دولتي و غيردولتي كشور شاغل به تحصيل مي داوطلباني كه در دانشگاه )7. ت علمي منتخب دانشگاه علوم پزشكي ارتشأاحراز صالحيت علمي به تائيد هي

تحقيقات الزم به تائيد مركـز گـزينش    مصاحبه علمي، روانسنجي، تست ورزش و احراز صالحيت مكتبي و موفقيت در) 8. نمايندتسويه حساب و يا نامه انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطه را ارائه 
 ضمن رعايـت ضـوابط و   )عج(...ا شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي بقيه) 10. هاي دولتي و غيردولتي باشند نام نبايستي در استخدام هيچيك از سازمان هنگام ثبت داوطلبان در) 9. نزاجا

يكي از مراكـز سـتاد    در تحصيل جهت اشتغال دانشجويان پس از فراغت از) 11. باشد نيز ميجمهوري اسالمي ايران درمان و آموزش پزشكي، تابع مقررات ارتش  ،مقررات آموزشي وزارت بهداشت
يـا ارتكـاب    صورت انصراف دانشـجو و  در) 12. بندي معدل كل نمرات طول تحصيل تقسيم خواهند شد ر كل كشور براساس رتبهي و قرارگاه پدافند ديدريا ي ويهوا نيروهاي زميني، فرماندهي آجا،

معرفـي  ) 13 .م خواهـد شـد  از ادامه تحصيل در رشته مربوطه در اين دانشگاه محرو) هاي آموزشي و آمادي  دو برابر هزينه(جبران خسارات مالي  اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گردد عالوه بر
التحصـيالن مقـاطع    فـارغ  )15. داوطلبان متاهل حق شركت در معاينات و گزينش اين دانشگاه را ندارنـد  )14. نقطه از كشور هر مقررات ارتش در ضوابط و ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابر

پذيرش دانشجو در رشته داروسازي بورسيه ارتـش در   )17. اي وجود ندارد گاه امكان تغيير رشته و انتقال دائم در هيچ مقطع و رشتهبعد از قبولي در اين دانش) 16 .نام ندارند كارداني و باالتر حق ثبت
ه داروسازي ارتـش شـبانه روزي و رايگـان    در رشته بورسي )عج(...تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا) 1 :امتيازات) ب .پذيرد فقط از بين برادران صورت مي )عج(...دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا

بـه عهـده ارتـش جمهـوري      بهداشت و درمان و وسايل كمك آموزشـي رايگـان و   تحصيل، پوشاك، خوراك، مسكن، كليه امكانات زيست، و) شود اي از دانشجو دريافت نمي هيچگونه هزينه(بوده 
مـورد  ) التحصيلي مطابق با رشته فارغ(اي  التحصيالن مدرك دكتراي حرفه به فارغ) 3 .وسازي به درجه ستوانيكمي نائل خواهند شدالتحصيلي دانشجويان دار پس از فارغ )2. اسالمي ايران خواهد بود

دانشـجويان در طـول مـدت     )5. ددر خواهـد آمـ  جمهوري اسالمي ايران نام به استخدام رسمي ارتش  دانشجو از بدو ورود و ثبت) 4. خواهد شد ءدرمان و آموزش پزشكي اعطا ،تائيد وزارت بهداشت
 مسـكن، : همچنين دانشـجويان ارتـش از تسـهيالتي ماننـد     )6. به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود )مشمول پرداخت حقوق برابر قانون هماهنگ پرداخت(تحصيل ماهيانه مبلغي 

هاي ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشگاه محل تحصيل خود  دانشجويان رتبه) 7. هاي مصوب برخوردار خواهند شد و وامحكمت كارت، دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل 
حصـيلي بعـدي بـدون    هاي الزم، مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع ت ضمن برخورداري از جوايز نفيس و مساعدت ،هاي مربوطه باشند مشمول آيين نامه
دانشجويان پس از فراغت از تحصيل امكان شركت در  )9. امكان ادامه تحصيل در همه مقاطع با توجه به نياز سازمان و با هماهنگي كارگزيني نيروي مربوطه وجود دارد )8. باشند آزمون ورودي مي

هـاي دانشـجويان در دانشـگاه علـوم      تشكيل كـالس ) 10. خواهند داشت جمهوري اسالمي ايرانجاري و قوانين ارتش هاي طولي و عرضي و پودماني در داخل و خارج از كشور را برابر روش  دوره
  .بوده و محل اسكان و خوابگاه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي ارتش خواهد بود... پزشكي بقيه ا

  رسيه سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دانشگاه علوم پزشكي ارتششرايط اختصاصي و امتيازات داوطلبان مرد دوره روزانه رشته دندانپزشكي بو
به ازاي هر يك سال عضويت بسيج فعال، مدت سه ماه و عضويت عادي دو ماه تا سقف يكسال قابـل افـزايش بـه    : 1تبصره  .سال تمام 20 سن حداكثر )2 .بايست مرد باشند داوطلبين الزاما مي )1

هـاي شـهدا، جانبـازان، آزادگـان و      براي اعضاي درجه يـك خـانواده  : 3تبصره . در صورت انجام خدمت دوره ضرورت، مدت مذكور به حداكثر سن اضافه خواهد شد: 2تبصره . باشد حداكثر سن مي
بـاالتر از آن   و 16معدل كل ديپلم  )2 .سال تجاوز كند 25د از باي مجموع سن فرد با احتساب ارفاق سني حداكثر نمي :4تبصره . باشد مفقوداالثرها تا ميزان پنج سال قابل افزايش به حداكثر سن مي

احـراز صـالحيت    )4. مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبـان  )3. تجربيآزمايشي  گروهدر آزمون سراسري  9000براي داوطلبان بورسيه دندانپزشكي سپاه و كسب نمره علمي باالتر از 
موفقيت در  )6. باشد و همچنين اعضاي بسيج مي )شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان( در شرايط مساوي اولويت با اعضاي درجه يك خانواده محترم ايثارگران )5. ت علمي سپاهأعلمي به تاييد هي
 .خصوصـي باشـند   دواير دولتي و ها و ر استخدام هيچ يك از سازمانبايست د نام نمي داوطلبان در هنگام ثبت) 7. استخدام سپاه به تاييد مركز گزينش و ... تست ورزش و روانسنجي، مصاحبه علمي،

) 9. باشـد  تابع مقررات سپاه پاسداران انقالب اسـالمي ايـران مـي    درمان آموزش پزشكي، ،مقررات آموزشي وزارت بهداشت هاي دندانپزشكي ضمن رعايت ضوابط و شرايط ادامه تحصيل در دوره) 8
پذيرفته شدگان نهايي در بدو ورود به استخدام رسمي سپاه پاسداران در آمده ) 10. شوند بر اساس نياز سپاه و نظر معاونت بهداشت و درمان سپاه بكارگيري مي تحصيل دانشجويان پس از فراغت از

 .ايست دوره عمومي پاسداري را در يكي از مراكز آموزشي سپاه طي نمايندب منتخبين در بدو ورود مي) 11. مند خواهند شد و از حقوق، مزايا، بيمه و خدمات رفاهي و امكانات دانشجويان بورسيه بهره
 .دمراجعه نماين www.bmsu.ac.irبه نشاني سايت ... جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد رشته و معرفي دانشگاه بقيه ا )13. تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش خواهد بود) 12

 نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش هاي پزشكي و فوريت پرستاري ،شرايط اختصاصي و امتيازات داوطلبان دوره بورسيه پزشكي، دندانپزشكي
را انجـام داده   )خدمت سـربازي ( ه خدمت دوره ضرورتداوطلباني ك: تبصره. سال تمام 23 سن حداكثر سال و 18حداقل سن  )2. بايست مرد باشند داوطلبين الزاما مي )1 :شرايط اختصاصي) الف

دارندگان معـدل   )5. رياضي فيزيكيا  دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم علوم تجربي )4. متر قد سانتي 170دارا بودن حداقل  )3. به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد باشند طول مدت دوره ضرورت
 و 16معدل كل ديـپلم  ) ب. در آزمون سراسري براي داوطلبان بورسيه پزشكي و دندانپزشكي ناجا 9000باالتر از آن و كسب نمره علمي  و 16ديپلم  معدل كل) الف: پايان تحصيالت دوره متوسطه

 .هاي پزشـكي  آن براي داوطلبان رشته كارداني فوريتو باالتر از  16معدل كل ديپلم ) پ .در آزمون سراسري براي داوطلبان بورسيه كارشناسي پرستاري ناجا 7000باالتر از آن و كسب نمره علمي 
 دانشـگاهي و  پـيش  بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و دارا بعد از آن، و 1377 سال دارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين( مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان )6



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 139 صفحه ها پيوست
 

 هاي علوم پزشكي ها و دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشكده
احراز صالحيت علمي به  )7). دارا بودن كارت پايان خدمت دارا بودن گواهي اشتغال خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز، و قبل از آن، 1376لدين دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي متو

تسـت   روانسنجي، موفقيت در مصاحبه علمي، )9. جابهداري كل نا تناسب اندام برابر گواهي مركز معاينات پزشكي رواني و داشتن سالمت جسماني و )8. ت علمي منتخب بهداري كل ناجاأتاييد هي
شـرايط ادامـه تحصـيل در    ) 11. خصوصـي باشـند   دواير دولتي و ها و بايست در استخدام هيچ يك از سازمان نام نمي داوطلبان در هنگام ثبت) 10. استخدام ناجا به تاييد مركز گزينش و ... ورزش و

تابع مقررات نيروي انتظامي جمهـوري   درمان آموزش پزشكي، ،مقررات آموزشي وزارت بهداشت ضمن رعايت ضوابط و ناجا،هاي پزشكي  و فوريتري پرستا ،دندانپزشكي هاي بورسيه پزشكي، دوره
هاي ناجا بر اساس نيازمندي سازماني  بيمارستان مراكز آموزشي ناجا و مرزباني استان، تحصيل جهت اشتغال در بهداري فرماندهي انتظامي و دانشجويان پس از فراغت از )12. باشد اسالمي ايران مي

برابـر هزينـه    دو( عالوه بر جبران خسـارت مـالي   ،يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ناجا گردد در صورت انصراف دانشجو و )13. رتبه بندي معدل نمرات طول تحصيل تقسيم خواهند شد و
ارائـه   )15. مقررات ناجا در هر نقطـه از كشـور   سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط و معرفي ضامن معتبر و )14. اين دانشگاه محروم خواهد شد طه دراز ادامه تحصيل در رشته مربو )آمادي آموزشي و

پرستاري ناجـا در دانشـگاه علـوم     و هاي پزشكي ريتو فو دندانپزشكي هاي بورسيه پزشكي، دوره )16. مجوز ادامه تحصيل از معاونت نيروي انساني يگان مربوطه جهت كاركنان انتظامي پايور ناجا
سـپردن تعهـد كـافي بـر پرداخـت دو برابـر        )1 :يادآوري) ب .پوشيدن لباس مصوب برابر ضوابط مربوطه براي دانشجويان الزامي است )17. گردد پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران برگزار مي

موفقيـت در   )3. زمـان تحصـيل   سپردن تعهد محضري مبني بر ادامه خدمت در ناجا به مدت دو برابر )2. ضوابط ناجا يا اخراج برابر مقررات و انصراف و هاي دوره آموزشي در صورت استعفاء، هزينه
  .استخدام ناجا ت مركزي گزينش وأضوابط دبيرخانه هي استخدام ناجا برابر مقررات و مراحل گزينش و

 التحصـيلي دانشـجويان بورسـيه پزشـكي و     پـس از فـارغ   )2. نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايـران در خواهنـد آمـد    )رسمي( استخدام پايور انتظاميبه  دانشجويان از بدو ورود )1 :امتيازات) ج
هـاي بورسـيه    تحصـيل در دوره  )3. هند شدنائل خوا وميسبه درجه ستوان هاي پزشكي فوريتدانشجويان  و دانشجويان كارشناسي پرستاري به درجه ستواندومي دندانپزشكي به درجه ستوانيكمي و

 تحصـيل،  پوشـاك،  خـوراك،  مسكن، كليه امكانات زيست، و )شود اي از دانشجو در يافت نمي هيچگونه هزينه( رايگان بوده پرستاري ناجا شبانه روزي و وهاي پزشكي  ، دندانپزشكي، فوريتپزشكي
مطابق با رشته ( اي دكتراي حرفهو  كارشناسي كارداني، التحصيالن مدرك به فارغ )4. يروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران خواهد بودبه عهده ن وسايل كمك آموزشي رايگان و درمان و بهداشت و

به عنوان كمك  )بر هماهنگ پرداختمشمول پرداخت حقوق برا( دانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانه )5. خواهد شد ءآموزش پزشكي اعطا درمان و ،مورد تاييد وزارت بهداشت )التحصيلي فارغ
حكمـت   :همچنين دانشجويان بورسيه اجا از تسهيالتي ماننـد  گردد و سال از خدمت كاركنان با اعطاي وام نسبت به تامين مسكن آنان اقدام مي 15 پس از )6. هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود

 )8. نخبـه از جـوايز نفـيس برخـوردار خواهنـد شـد       هـاي ممتـاز و   دانشجويان رتبه )7. هاي مصوب برخوردار خواهند شد وام ت تكفل وعائله تح بيمه عمر براي خود و دفترچه بيمه درماني و كارت،
در تعيـين محـل    باشـند و  مـي نخبه مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي هم رشته بدون آزمـون ورودي   دانشجويان پرستاري رتبه ممتاز و

موسسـات عـالي در داخـل كشـور را برابـر       هـا و  دانشجويان پس از فراغت از تحصيل در صورت دارا بودن شرايط امكان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر در دانشگاه )9. خدمتي در الويت خواهند بود
 و هـاي پزشـكي   ، فوريـت هاي بورسيه پزشكي، دندانپزشـكي  ضمنا براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص دوره )10. شتضوابط جاري نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران خواهند دا مقررات و

  .آموزش بهداري كل ناجا تماس حاصل نماييد اداره تربيت و 021-63982152: پرستاري ناجا با شماره تلفن
  www.arums.ac.ir  اردبيله علوم پزشكي گادانش* 

  045-31552359: تلفن   5618985991 :كدپستي        .روبروي درياچه شورابيل ،خيابان دانشگاه ،اردبيل: نشاني )2 .باشد ميخوابگاه  فاقداين دانشگاه ) 1
  www.unsu.ac.ir  اروميهه علوم پزشكي گادانش* 

هاي همجوار  انتقال دانشجو از اروميه به استان) 2. ها و مقاطع تحصيلي ندارد ر هيچيك از دورهاين دانشگاه هيچگونه تعهدي در مورد تأمين امكانات خوابگاهي براي دانشجويان مجرد و متأهل د) 1
سلماس، نقـده، بوكـان و ميانـدوآب بـه      و مؤسسات آموزش عالي سالمت ي اين دانشگاهها دانشكدهكليه همچنين انتقال دانشجو از . باشد هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي ممنوع مي در رشته

  .باشد هاي كارشناسي ممنوع مي اروميه و بالعكس در رشته
  www.mui.ac.ir  اصفهانه علوم پزشكي گادانش* 

  . ندارد يارائه خوابگاه دانشجويقبال  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هيچگونه تعهدي در
    البرز ـ كرجعلوم پزشكي  گاهدانش* 

، كـرج  ،البـرز استان : نشاني) 2 .ابگاه مشاركتي با ظرفيت بسيار محدود و اولويت بندي با پرداخت شهريه به تعدادي از دانشجويان واگذار خواهد شدخولذا  و اين دانشگاه فاقد خوابگاه ملكي است) 1
  026-32563325: نمابر        32558920-6: تلفن             . شهرك اداري ،باالتر از ميدان طالقاني ،بلوار طالقاني شمالي

  www.iums.ac.ir  ايران ـ تهرانه علوم پزشكي اگدانش* 
   .ندارد دانشجويان پرديس مهمان و انتقالي، ن،خوابگاه متاهليو اسكان قبال تامين  دانشگاه هيچگونه تعهدي دراين 
  www.medilam.ac.ir  ايالمه علوم پزشكي گادانش* 

  .اين دانشگاه تعهدي در مورد واگذاري خوابگاه ندارد
  www.mubabol.ac.ir  بابلعلوم پزشكي  هگادانش* 

 ،پرستاري مامـايي بابـل   ،پزشكي هاي دانشكده) 2 .پذيرد و طبق زمانبندي سازمان سنجش صورت ميفوق  به نشانيوبگاه دانشگاه نام دانشجويان جديدالورود به صورت اينترنتي و از طريق  ثبت) 1
براي دانشـجويان دختـر بـه صـورت     واگذاري خوابگاه در دانشكده پرستاري و مامايي رامسر ) 3. دننداربه دانشجويان ي در قبال ارائه خوابگاه تعهد اين دانشگاه، توانبخشي، پيراپزشكي ،دندانپزشكي

  .باشد محدود بوده و براي دانشجويان پسر فاقد خوابگاه مي
  www.bmsu.ac.ir  ـ تهران) عج(اله بقيهه علوم پزشكي گادانش* 

  .مصاحبه بعمل خواهد آمدمعرفي شده چند برابر ظرفيت داوطلبان كليه و از گيرد  صورت ميبا شرايط خاص و بصورت متمركز گاه پذيرش در اين دانش
التزام عملي به احكام اسالم و ) 3 .اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه )2. ، انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران)ص(اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي )1 :شرايط عمومي )الف

هـاي   هـا و سـازمان   نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب و گـروه  )5. هاي سياسي عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه) 4. قوانين جمهوري اسالمي و رعايت موازين اخالق اسالمي
 .عدم اعتيـاد بـه مـواد مخـدر و محروميـت از خـدمات دولتـي       ) 7. ناشي از اقدام عليه انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايرانعدم محكوميت ) 6. غيراسالمي، التقاطي، الحادي و غيرقانوني

مي ايران و نداشتن تابعيت داشتن تابعيت جمهوري اسال )10. داشتن حسن شهرت اخالقي و اجتماعي و عدم سوءپيشينه) 9. داشتن سالمت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر )8
  .مضاعف

به ازاي هر يك سال عضويت بسيج فعال، مدت سه ماه و عضـويت عـادي دو مـاه تـا     :  1تبصره . باشد سال تمام مي 20دانشگاه  اينحداكثر سن داوطلبان تحصيل در  )1 :شرايط اختصاصي )ب
هـاي   اعضاي درجه يـك خـانواده   براي : 3تبصره . گردد سن اضافه مي انجام خدمت دوره ضرورت، مدت مذكور به حداكثردر صورت  :2تبصره . باشد سقف يك سال قابل افزايش به حداكثر سن مي

سال تجاوز  25بايد از  نمي مجموع سن فرد با احتساب ارفاق سني حاصل از اين بند حداكثر: 4 تبصره .باشد شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقوداالثرها تا ميزان پنج سال قابل افزايش به حداكثر سن مي
دانشـگاه  ايـن  مدت تحصـيل در   در )3. باشد و همچنين اعضاي بسيج مي) شهداء، جانبازان، آزادگان و رزمندگان(در شرايط مساوي، اولويت با اعضاي درجه يك خانواده محترم ايثارگران  )2. نمايد

پذيرفته شدگان نهـايي در بـدو ورود بـه اسـتخدام      )4. ليكن دانشگاه هيچگونه تعهدي براي خوابگاه متاهلين ندارد. مند خواهند بود هدانشجويان از امكانات فرهنگي، خوابگاه و غذا در حد امكان بهر
بايست دوره عمومي پاسـداري را در يكـي از    ميبدو ورود  منتخبين در )5. مند خواهند شد امكانات دانشجويان بورسيه بهره...  از حقوق، مزايا، بيمه، خدمات رفاهي و رسمي سپاه پاسداران در آمده و
جهت كسب اطالعات بيشتر بـه نشـاني اينترنتـي    ) 7. شوند درمان سپاه بكارگيري مي نظر معاونت بهداشت و التحصيلي براساس نياز سپاه و منتخبين پس از فارغ) 6. مراكز آموزشي سپاه طي نمايند

   021-82483618-82483131: تلفن                 .كوچه شهيد نصرتي ،خيابان شيخ بهايي جنوبي ،خيابان مالصدرا ،ميدان ونك، تهران: ينشان) 8 .مراجعه فرماييد فوقدانشگاه به نشاني 
  www.mubam.ac.ir  بمه علوم پزشكي گادانش* 

هـاي مخصـوص    پـذيرش در رشـته  ) 4. گونه تعهدي نـدارد  در قبال اسكان دانشجويان پسر هيچاين دانشگاه ) 3 .امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان دختر) 2 .ممنوعيت هرگونه نقل و انتقال) 1
  .باشد برابر مدت تحصيل مي سهخدمت به ميزان  منوط به اخذ تعهد) هاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان شهرستان(داوطلبان بومي شرق استان 

  www.hums.ac.ir  بندرعباسه علوم پزشكي گادانش* 
شهرسـتان بندرلنگـه بـه بنـدرعباس و سـاير      رشـته كارشناسـي پرسـتاري    پذيرفته شدگان در و انتقال  ييجابجا )2 .شگاه هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارداين دان) 1

خيابـان  ( بلوار جمهوري اسـالمي بندرعباس، : نشاني) 4. مراجعه نمايندفوق  ه نشانيداوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه ب) 3. باشد هاي علوم پزشكي ممنوع مي دانشگاه
   7919915519: كدپستي .            ، ضلع شرقي بيمارستان شهيد محمدي)كمربندي

  www.bpuns.ac.ir  بوشهره علوم پزشكي گادانش* 
   .خوابگاه نداردواگذاري گونه تعهدي جهت  دانشگاه هيچاين 
  www.bums.ac.ir  بيرجنده علوم پزشكي اگدانش* 

  .باشد خوابگاه و امكانات رفاهي مي فاقداين دانشگاه 
  www.tbzmed.ac.ir  تبريزه علوم پزشكي گادانش* 

براي اين دانشگاه هيچگونه تعهدي ) 2. تبريز خواهد بود مراغه، در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز واقع در محوطه دانشگاهعلوم پزشكي شدگان دانشكده  نام پذيرفته محل ثبت) 1
       .ندارد) هاي برتر كنكور و مقام آوران علمي، فرهنگي و ورزشي به استثناي دانشجويان نخبه، استعدادهاي درخشان، رتبه(تأمين وارائه خوابگاه ملكي به پذيرفته شدگان 



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 140 صفحه ها پيوست
 

 هاي علوم پزشكي ها و دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشكده
  www.thums.ac.ir  تربت حيدريهه علوم پزشكي گادانش* 

بـه   نام به پايگاه اينترنتي دانشگاه پذيرفته شدگان جهت اطالع از زمان و نحوه ثبت )2. گردد اداره مي )پرداخت هزينه توسط دانشجو( خواهران و برادران به صورت خودگردان خوابگاه دانشجويي )1
   051-52226013: تلفن            .ان رازيخيابان فردوسي شمالي، خياب تربت حيدريه،: نشاني) 3. مراجعه نمايند نشاني فوق

  www.tums.ac.ir  تهرانه علوم پزشكي گادانش* 
 ل درها سال او كالس) 2. شود نام شدگان از حداقل كمتر باشد دوره برگزار نمي اگر تعداد ثبت )1: رساند هاي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تهران واقع در كيش به اطالع مي در مورد رشته

  .باشد شهريه طبق مصوب هيأت امنا مي )3. شود كيش برگزار مي
  www.ajums.ac.ir  جندي شاپور ـ اهوازه علوم پزشكي گادانش* 

  .اين دانشگاه امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان را ندارد
  www.jums.ac.ir  جهرمه علوم پزشكي گادانش* 

   . باشد و هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين و واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد مي 96اهي براي دانشجويان ورودي اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگ
  www.jmu.ac.ir  جيرفته علوم پزشكي گادانش* 

  .باشد هاي دانشگاه علوم پزشكي جيرفت محدود مي ظرفيت خوابگاه
  www.nkums.ac.ir  بجنوردـ  خراسان شماليه علوم پزشكي گادانش* 

درصد، بـا تعيـين اولويـت مقـدور      85، تامين خوابگاه براي پذيرفته شدگان خانم، تا 96-97بر تامين خوابگاه براي كليه آقايان پذيرفته شده آزمون سراسري سال تحصيلي در اين دانشگاه عالوه) 1
در آزمـون   بومي، براي انجام تعهدات قانوني خود منحصرا در نقـاط محـروم اسـتان، براسـاس رتبـه قبـولي      % 30ميه هاي دندانپزشكي و پزشكي با استفاده از سه پذيرفته شدگان رشته) 2. باشد مي

شـده   هاي جدول سهميه سي درصد بومي دانشـگاه درج  مناطق محروم براي اخذ تعهد خدمت، به شرح مندرج در توضيحات ظرفيت) 3. سراسري و نياز معاونت بهداشتي دانشگاه توزيع خواهند شد
  058-32211684-32247282  :تلفن .    است
  www.dums.ac.ir  دزفوله علوم پزشكي گادانش* 

نمـايي و  دزفـول، انتهـاي بلـوار آزادگـان، جنـب اداره راه     : نشاني) 2. با توجه به عدم وجود ظرفيت خوابگاهي، اين دانشگاه به هيچيك از دانشجويان جديدالورود خود خوابگاه واگذار نخواهد كرد) 1
      0641-6269535: تلفن.      رانندگي

  www.rums.ac.ir  رفسنجانه علوم پزشكي گادانش* 
  .دندارپذيرفته شدگان هاي خوابگاهي، هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين و واگذاري خوابگاه به  به دليل محدوديت امكانات و فضااين دانشگاه 

  www.zbmu.ac.ir  زابله علوم پزشكي گادانش* 
  .طبقه سوم، معاونت آموزشي، چهارراه بهداشت، خيابان شهيد رجايي، زابل، بلوچستان استان سيستان و :نشاني )2 .شود خوابگاه بصورت خودگردان واگذار مي)1

   054-32235320 :نمابر           32230765 :تلفن
  www.zaums.ac.ir  زاهدانه علوم پزشكي گادانش* 

  .امكانات رفاهي ندارد خوابگاه و خصوص ارائه ه تعهدي دراين دانشگاه هيچگون
  www.zums.ac.ir  زنجانه علوم پزشكي گادانش* 

  .شدباشد و براي اين دسته از دانشجويان خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد  در دانشگاه علوم پزشكي زنجان ارائه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان پذير نمي
  www.medsab.ac.ir  سبزواره علوم پزشكي گادانش* 

  .شدگان رشته پزشكي به علت اجراي شيوه نوين آموزش پزشكي بدون امكان نقل و انتقاالت براي پذيرفته )2. ها بدون خوابگاه دانشجويي براي پذيرفته شدگان كليه رشته) 1
  www.sem-ums.ac.ir  سمنانه علوم پزشكي گادانش* 
و ) مـازاد ظرفيـت  (به دانشجويان پذيرفته شده شهريه پرداز  ،كميته اسكان تصميم اين معاونت با نظر هاي دانشجويي در شهرستان سمنان و جه به محدوديت ظرفيت خوابگاهبا تو

  .گيرد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي درصد 50گيرد، به دانشجويان پذيرفته شده در مقطع كارشناسي، دكترا فقط  مقاطع، تعلق نمي ها و اتباع در كليه رشته
  www.shahed.ac.ir  شاهد ـ تهرانه علوم پزشكي گادانش* 

ها و  سازمان عدم وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و )3 .اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي )2 .اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام )1
براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش ) چادر(اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر  )6 .پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه )5 .ثرؤنداشتن سابقه محكوميت كيفري م )4 .هاي غيرقانوني گروه
ارد فوق، بررسي الزم از سوي هسته دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبـان منـوط بـه تائيـد هسـته      هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز مو بديهي است در خصوص صالحيت*  .است

  ). ره(قم، روبروي حرم مطهر امام خميني  ـ آزاد راه تهرانتهران، : نشاني )7 .گزينش دانشگاه خواهد بود
  www.shmu.ac.ir  شاهروده علوم پزشكي گادانش* 

  .باشد براساس اولويت مي ، كه واگذاري آن به متقاضيانباشد وابگاه ميداراي خاين دانشگاه 
  www.skums.ac.ir  شهركرده علوم پزشكي گادانش* 

هـاي سـاير    ت بـه دانشـگاه  انتقـاال  ناحيه همجوار را نخواهد داشـت و نقـل و   هاي هاي استان به محدوديت پذيرش دانشجو نقل و انتقاالت دانشجويي بخصوص به دانشگاهاين دانشگاه با توجه)1
  .ندارددانشجو   اين دانشگاه با توجه به محدوديت در امكانات خوابگاهي تعهدي براي اسكان) 2. قوانين و ضوابطه مربوطه انجام خواهد شد طبق ،ها استان

  www.sbmu.ac.ir  شهيد بهشتي ـ تهرانه علوم پزشكي گادانش* 
انتقال دانشجو از مجتمع جديدالتأسيس آموزش عالي سالمت ورامين وابسته به دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهشـتي بـه سـاير        ) 2 .گردد اجرا مي در رشته پزشكي شيوه نوين آموزش پزشكي) 1

  .باشد هاي اين دانشگاه ممنوع مي دانشكده
  www.sums.ac.ir  شيرازه علوم پزشكي گادانش* 

 385شهرسـتان المـرد در فاصـله    ) 4. كيلومتري شيراز قـرار دارد  80شهرستان سپيدان در فاصله ) 3. كيلومتري شيراز قرار دارد 260ر فاصله شهرستان داراب د) 2 .عدم امكان واگذاري خوابگاه) 1
 160شهرسـتان ممسـني در فاصـله    ) 7 .ر داردكيلـومتري شـيراز قـرا    270شهرستان آباده در فاصـله  ) 6 .كيلومتري شيراز قرار دارد 175شهرستان استهبان در فاصله ) 5. كيلومتري شيراز قرار دارد
  .كيلومتري شيراز قرار دارد

  www.fums.ac.ir  فساه علوم پزشكي گادانش* 
  .زم انجام خواهد شدهاي ال دهي اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين قطعي خوابگاه دانشجويي ندارد و در صورت وجود امكانات، سرويس) 2. دانشگاه علوم پزشكي فسا درمحل تحصيل  )1

  www.qums.ac.ir  قزوينه علوم پزشكي گادانش* 
  .باشد اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي دانشجويان مي

  www.muq.ac.ir  قمه علوم پزشكي گادانش* 
  .امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان غيربومي وجود ندارد

  www.kaums.ac.ir  كاشانه علوم پزشكي گادانش* 
  .اسكان و خوابگاه به دانشجويان نخواهد داشت تامين تعهدي در قبالگونه اين دانشگاه هيچ

  www.muk.ac.ir  كردستان ـ سنندجه علوم پزشكي گادانش* 
  .تر از بيمارستان قدس سنندج، خيابان پاسداران، پايين: انينش )2. اين دانشگاه به دليل كمبود فضا و امكانات خوابگاهي، امكان ارائه خوابگاه به هيچيك از پذيرفته شدگان را ندارد )1

         0871-6664646: تلفن      66177-13446: كدپستي
  www.kmu.ac.ir  كرمانه علوم پزشكي گادانش* 

  .گونه تعهدي در قبال اسكان دانشجو ندارد هاي دانشجويي و كمبود امكانات هيچ در خوابگاه 96-97مقاطع مختلف در سال تحصيلي  به دليل ظرفيت پذيرش باالي دانشجويان در
  www.kums.ac.ir  كرمانشاهه علوم پزشكي گادانش* 

  .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 141 صفحه ها پيوست
 

 هاي علوم پزشكي ها و دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشكده
  www.goums.ac.ir  گلستان ـ گرگانه علوم پزشكي گادانش* 

  .ندارد دانشجويان بومي و غيربوميبه نسبت به تأمين خوابگاه تعهدي گونه  هيچو  باشد اسكان براي كليه دانشجويان مي اين دانشگاه فاقد هرگونه تسهيالت خوابگاهي و
  www.gmu.ac.ir  گناباد ه علوم پزشكيگادانش* 

موزشـي پژوهشـي دانشـگاه    آمعاونت  ،سياييآحاشيه جاده گناباد، : نشاني) 2. با توجه به محدوديت شديد خوابگاهي، اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در خصوص واگذاري خوابگاه دانشجويي ندارد )1
    0533-7223084: نمابر            7225027: تلفن     .         علوم پزشكي گناباد

  www.gums.ac.ir  گيالن ـ رشته علوم پزشكي گادانش* 
  .اين دانشگاه هيچ تعهدي در تخصيص خوابگاه به پذيرفته شدگان را نخواهد داشت

  www.lums.ac.ir  آباد لرستان ـ خرمه علوم پزشكي گادانش* 
  .باشد آباد ظرفيت خوابگاه محدود مي در شهرستان خرم) 2. باشد هاي اليگودرز، پلدختر و بروجرد فاقد خوابگاه مي اين دانشگاه در شهرستان) 1

  www.mmsu.ac.ir  مازندران ـ ساريه علوم پزشكي گادانش* 
) 2 .گيرد تعلق مي واجدالشرايط فقط به دانشجويان غير بومي و) كارداني، كارشناسي، كارشناسي ناپيوسته، دكتراي عمومي(كمبود ظرفيت در مقاطع  خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي مازندران بدليل) 1

  .باشد خوابگاه مي دانشكده پرستاري بهشهر فاقد) 3.گردد مي گاه خواهران بصورت خودگردان و محدود واگذارباشد و خواب خوابگاه پسران مي دانشكده پرستاري وپيراپزشكي آمل فاقد
  www.mums.ac.ir  مشهده علوم پزشكي گادانش* 

بـا پرداخـت   ( هاي قوچان و كاشمر به صورت خودگردان هاي عالي شهرستان خوابگاه مجتمع) 2. اردنتقال محدوديت شديد پذيرش دو ا خصوص متقاضيان مهماندانشگاه علوم پزشكي مشهد در) 1
  .باشد مي )هزينه

  www.umsha.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي همدان* 
  .دانشگاه علوم پزشكي همدان هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه دانشجويي ندارد

  www.yums.ac.ir  ياسوجه علوم پزشكي گادانش* 
  .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان را ندارد

  www.ssu.ac.ir  يزده علوم پزشكي گادانش* 
  .فوق مراجعه نمايند سايت دانشگاه به نشاني بهاطالعات بيشتر كسب براي ) 2   8916978477: كدپستي  .             نريزد ميدان باه :نشاني) 1

  www.helal-uast.ac.ir  )وابسته به جمعيت هالل احمر(مؤسسه آموزش عالي علمي ـ كاربردي هالل ايران * 
وليتي از حيث استخدام پذيرفته شدگان بـر  ؤمس) 2. به دانشجويان را ندارد...  و تسهيالت رفاهي از قبيل خوابگاه، غذاي دانشجويي، سرويس اياب و ذهاب، وام داشجويي سسه امكان ارائهاين مو) 1

الزامـي   داشتن توانايي جسمي و رواني و عدم نقص عضو مـوثر در كـار كارگـاهي   ) 4 .دباش سال مي 35حد اكثر سن متقاضيان شاعل و غيرشاغل ) 3. باشد عهده موسسه و جمعيت هالل احمر نمي
كه از سهميه شاغلين استفاده  داوطلباني) 6. ملزم به پرداخت خسارت طبق مقررات و به تشخيص موسسه خواهد بود شود چنانچه دانشجويي به هر دليل ترك تحصيل كند يا از دوره اخراج )5. است
  .ارتوپدي فني جمعيت هالل احمر داشته باشند سال سابقه كار در مراكز 2بايست حداقل  نمايند مي مي
    هاي علوم پزشكي كشور هاي پزشكي در دانشگاه  رشته كارداني فوريت* 

نداشـتن صـرع و   ) 2. هاي پيشرفته قلبي و مانند اينهـا  سايي كليه، بيماريديابت، فشار خون، آسم، نار: العالج مانند هاي مزمن، واگير و صعب داشتن سالمتي كامل جسماني و عدم ابتال به بيماري) 1
داشـتن قـدرت   ) 5. عدم اعتياد به سيگار و ساير مواد مخـدر ) 4. هاي مصنوعي ها و عدم استفاده از اندام نداشتن تغيير شكل مادرزادي يا اكتسابي اسكلت بخصوص اندام) 3. هيچگونه عوارض رواني

 26سال و با احتساب مدت خـدمت وظيفـه عمـومي     24حداكثر سن ) 8. سانتيمتر كمتر باشد 170قد داوطلب نبايد از ) 7. داشتن قدرت بينايي و شنوايي كامل) 6). لكنت زبان نداشتن(تكلم طبيعي 
مت جسماني و رواني و ساير موارد گفته شده توسط دانشگاه مربوط پس تأييد سال) 10 .هاي بدني جهت امداد رساني سريع و صحيح آمادگي انجام تمرينات ورزشي و كسب مهارت) 9. باشد سال مي

  .نام در دانشگاه از قبولي در آزمون و به هنگام ثبت
هـر   فـوق در داوطلب بايد كليه ضوابط و شرايط اين دوره را داشته باشد در غير اينصورت موضوع اشتباه يا اظهار خالف وي و يا فقدان هر يك از شـرايط   :يادآوري مهم

  .نام يا ادامه تحصيل خواهد شد مرحله از دوره تحصيلي باعث محروميت داوطلب از ثبت
    هاي علوم پزشكي هاي ظرفيت مازاد در دانشگاه رشته* 

باشند، مجـاز هسـتند    فاقد پرديس خودگردان مي هاي علوم پزشكي كه ها و دانشكده آن دسته از دانشگاه 1393-94براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از سال تحصيلي ) 1
پـذيرش دانشـجوي مـازاد مشـروط بـه پرداخـت هزينـه        ) 2. هاي علوم پزشكي، دانشجوي مازاد ظرفيت پذيرش نمايند شوراي گسترش دانشگاه 30/2/1393مورخ  235طبق ضوابط مصوب جلسه 

. باشد هاي علوم پزشكي مربوطه مي ها و دانشكده ده توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت و تصويب هيأت امناي دانشگاهتحصيل و خدمات رفاهي توسط پذيرفته شدگان بر اساس تعرفه تعيين ش
باشد، مشروط  رفيت مازاد ميهايي كه داراي ظ نقل و انتقال و مهماني پذيرفته شدگان مازاد ظرفيت ميان دانشگاه) 4. باشد محل تشكيل كالس پذيرفته شدگان مازاد ظرفيت در اختيار دانشگاه مي) 3

هـاي   ساير شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشـجوي مـازاد هماننـد پـذيرش دانشـجو در پـرديس      ) 5. نامه انتقال بالمانع است به موافقت مبدأ و مقصد و با رعايت ساير ضوابط آيين
  .هاي مذكور مراجعه نمايند هاي اينترنتي دانشگاه پايگاه توانند براي كسب اطالعات بيشتر به داوطلبان مي) 6. باشد خودگردان مي

  )پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي(پزشكي آموزش مقطع كارداني گروه نيمه متمركز تحصيلي  هاي رشته* 
جديد سنجش و پـذيرش   قانون) 5(بر اساس ماده  1394-95سال تحصيلي محروم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تربيت و تامين نيروي انساني مورد نياز به ويژه در مناطق 

هاي آموزش عالي سالمت داراي مجوز  هاي علوم پزشكي و مجتمعها و دانشكدههاي علوم پزشكي براي دانشگاه مجلس شوراي اسالمي در مقاطع كارداني رشته 10/6/1392دانشجو مصوب مورخ 
  .وده استهاي علوم پزشكي، بر اساس سوابق تحصيلي، نسبت به پذيرش داوطلبان بومي با شرايط زير و انجام مصاحبه اقدام نم اهبرگزاري دوره از شوراي گسترش دانشگ

ساله نظـام جديـد و دوره    دارا بودن ديپلم متوسطه سه) 2. دارا بودن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي) 1: شرايط عمومي پذيرش دانشجو) الف
) 4. اي مندرج در دفترچه و جدول ذيـل هاي مطلوب حرفهدارا بودن سالمت جسماني و رواني براي تحصيل در رشته مورد عالقه بر مبناي جدول نقص عضو غيرموثر در فعاليت) 3. دانشگاهي پيش

 .قبولي در مصاحبه
مطـابق مصـوبات شـوراي عـالي انقـالب      (دانشكده علوم پزشـكي برگزاركننـده دوره   / بومي حوزه جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه دارا بودن شرايط )1: شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو) ب

دانشجويان ) 3. م براي آزموننا سال تمام براي داوطلبان ذكور، در هنگام ثبت 27گذراندن دوره خدمت وظيفه عمومي سال تمام براي كليه داوطلبان و با احتساب  25دارا بودن حداكثر ) 2 .)فرهنگي
 122تحصـيلي در صـفحه   جدول نقاط تحت پوشش پذيرش دانشجوي كارداني بومي با سـوابق  ) 4. ها را ندارند آموختگان كليه مقاطع تحصيلي آموزش عالي، حق شركت در اين دوره فعلي و دانش

  .اقدام نمايندزبور و جدول مفوق نسبت به مطالعه دقيق شرايط  ،هاي اين دوره رشته محلين دفترچه راهنما درج شده است و داوطلبان الزم است قبل از انتخاب كدهم
هاي علـوم پزشـكي، پيشـنهاد رئـيس      ها و دانشكده هاي تابعه دانشگاه بر اساس اعالم نياز واحدهاي ارائه خدمات شهرستان) 1: فرايند و مرجع تعيين و اعالم نياز به تربيت كاردان بومي) ج

هاي تاييد نياز اعالم شده به نيروي كارداني حسب نوع رشته بر عهده معاونت) 2. پذيرد دانشكده علوم پزشكي متقاضي صورت مي/اشت و درمان شهرستان مربوطه و تاييد رياست دانشگاهشبكه بهد
  .باشدم پزشكي بر عهده معاونت آموزشي وزارت متبوع ميدانشكده علو/تاييد ظرفيت پذيرش اعالم شده از سوي دانشگاه) 3. باشدبهداشت و درمان وزارت متبوع مي

انسـاني، ظرفيـت پـذيرش     توانند براي تامين نياز خود به نيروي بخش خصوصي و نهادهاي دولتي و عمومي غيروابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حاضر در منطقه نيز مي :تبصره
  .ستان اعالم نماينددرخواستي را به دانشگاه علوم پزشكي همان ا

 .پـذيرد هاي آموزش عالي سالمت محل برگزاري دوره صـورت مـي   دانشكده علوم پزشكي و يا مجتمع/پذيرش از ميان داوطلبان بومي حوزه جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه) 1: شيوه پذيرش) د
هـاي  مقطع كارداني مورد نظر از سوي شوراي گسترش دانشگاه/ز اقدام، از دارا بودن مجوز برگزاري رشتهبايست قبل ادانشكده علوم پزشكي و يا مجتمع آموزش عالي سالمت مي/دانشگاه :تبصره

رش هـاي علـوم پزشـكي موظفنـد ظرفيـت پـذي       دانشـكده / ها دانشگاه) 3 .داوطلبان مرد از نظر مقررات وظيفه عمومي نبايد منعي براي پذيرش داشته باشند) 2. علوم پزشكي، اطمينان حاصل نمايد
هاي نهايي را در موعد مقرر تاييد و بـه اطـالع    معاونت آموزشي وزارت بهداشت ظرفيت) 4 .درخواستي را در پرتال سوابق تحصيلي سازمان سنجش اموزش كشور طبق برنامه زمانبندي اعالم نمايند

) 6. نـام نماينـد   ترچه پذيرش دانشجو با سوابق تحصيلي، از طريق سازمان سنجش آمـوزش كشـور ثبـت   مند موظفند طي برنامه زمانبندي اعالم شده در دف داوطلبان عالقه) 5. سازمان خواهد رساند
هايي از اسامي پذيرفته شدگان ن) 7. شدگان را در موعد مقرر به سازمان اعالم نمايند هاي علوم پزشكي موظفند پس از انجام مرحله مصاحبه به تعداد برابر ظرفيت اسامي پذيرفته دانشكده/ها دانشگاه

پذيرفتـه شـدگان از   ) 9. نام نماينـد  نامي، ثبتبايست داوطلبان را طبق دستورالعمل ثبتدانشكده علوم پزشكي و يا مجتمع مي/ دانشگاه) 8 .سوي سازمان سنجش آموزش كشور اعالم خواهد گرديد
تسهيالت اعطايي به پذيرفته شدگان دولتي ، همانند سـاير پذيرفتـه شـدگان    ) 10). شوند صوصي تربيت ميبه استثناي افرادي كه بنا به سفارش بخش خ(باشند  مزاياي آموزش رايگان برخوردار مي

 .باشدازمحل آزمون سراسري مي
هـاي علـوم    تمع ها توسط دانشگاهدانشكده علوم پزشكي مربوطه و براي دوره هاي برگزار شده در مج/ مدارك تحصيلي اعطايي به پذيرفته شدگان توسط دانشگاه) 1: التحصيليضوابط فارغ)  ه

دانشكده و يا مجتمع محل قبـولي،  /بايست توسط پذيرفته شدگان تعهد الزم به دانشگاهتعهد خدمت پذيرفته شدگان سه برابر مدت تحصيل است كه مي) 2. شود ها، صادر مي پزشكي متولي مجتمع
يران اعم از مشمولين آموزش رايگان و شهريه پرداز موظف به گذرانـدن طـرح اليحـه نيـروي انسـاني موضـوع قـانون پزشـكان و         كليه فراگ: تبصره). به استثناي فراگيران شهريه پرداز(سپرده شود

  .باشدآموختگان اين رشته مقاطع، مشروط به اتمام تمامي دوره تعهد خدمتي آنها مي ادامه تحصيل دانش) 3. پيراپزشكان مي باشند
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ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 142 صفحه ها پيوست
 

 هاي علوم پزشكي ها و دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشكده
: هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي ويژه دستورالعمل پذيرش دانشجوي كارداني بر اسـاس سـوابق تحصـيلي   ء با كارآيي الزم مورد نياز در رشتهحداقل اعضا: ءجدول كارآيي اعضا) و

  :هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي به شرح ذيل استاي رشتههاي مطلوب حرفهنقص عضو غيرموثر در فعاليت
هـاي تحصـيلي گـروه    مند به انتخاب و ادامـه تحصـيل در رشـته    عالقه 1396نده در گروه آزمايشي علوم تجربي كه با توجه به ضوابط و شرايط آزمون سراسري سال كليه داوطلبان شركت كن) الف

  .و رواني برخوردار باشند) هاضمه، دستگاه ادرارياز لحاظ قلب، تنفس، گردش خون، جهاز (بايد از سالمت جسماني . آموزشي پزشكي، بجز موارد خاصي كه در جدول ذيل مشخص گرديده است
  نوع نقص عضو غيرموثر در انتخاب رشته  هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربينام رشته يا رشته

  .رفتن باشد يك پا نداشته باشد ولي با پاي مصنوعي قادر به راه - 2. يك چشم و يك گوش - 1  تكنولوژي پرتوشناسي، تكنولوژي پرتودرماني
  .يك تا سه انگشت غير از انگشت شست در يك دست - 3

  .رفتن باشد يك پا نداشته باشد ولي با پاي مصنوعي قادر به راه -2. يك گوش - 1  زمايشگاهيآعلوم 
  يك گوش  اتاق عمل
  يك چشم و يك گوش  هوشبري

  يك دست - 3. يك گوش -2. يك چشم - 1  ايبهداشت محيط، بهداشت حرفه
  .كور در جدول فوق بقيه اعضاء بايد كامال سالم و داراي كارايي الزم باشدغير از موارد مذ
  . داوطلب بايستي از سالمت كامل رواني و جسماني برخوردار باشد...) پرستاري و مامايي و (هاي گروه پزشكي در ساير رشته

    هاي علوم پزشكي هاي خودگردان دانشگاه پرديس* 
  .گيرد متمركز صورت مي و به صورت پذيرش دانشج :شيوه پذيرش) الف
  :شرايط عمومي) ب
دارا بودن سالمت جسماني و رواني براي تحصيل در رشته مـورد عالقـه بـر مبنـاي     ) 2. 1396آزمون سراسري سال ) 1(دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شماره ) 1

  .1396آزمون سراسري سال ) 2شماره (هاي تحصيلي  ي انتخاب رشتهجدول نقص عضو غيرمؤثر مندرج در دفترچه راهنما
  :شرايط اختصاصي) ج
پذيرفتـه شـدگان   ) 3. ميزان شهريه هر ساله توسط وزارت بهداشت، تعيين و طبق مصوبه هيأت امناي دانشگاه محل تحصيل اخذ خواهد شـد ) 2. داوطلبان بايستي قادر به پرداخت شهريه باشند) 1

محـل تشـكيل   ) 5 .باشد هاي متمركز مي زمان اعالم نتايج به صورت همزمان با اعالم نتايج آزمون سراسري در دوره) 4. باشند هاي تسهيالتي و رفاهي به طور جداگانه مي ت هزينهموظف به پرداخ
ته شدگان تابع تمامي مقررات آموزشي وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي از    پذيرف) 6. باشد ها و يا هر مكاني كه دانشگاه صالح بداند، مي هاي دروس تئوري و علوم پايه در پرديس كالس

هاي خودگردان به  هرگونه انتقال و ميهمان شدن از پرديس) 7. باشند هاي مذكور مانند ساير دانشجويان گروه پزشكي مي هاي جامع كشوري و كسب حدنصاب قبولي از آزمون جمله شركت در آزمون
بديهي است نقل و انتقال و ميهمان شدن از يك پرديس به پرديس ديگر در صورت موافقت پرديس مبدأ و مقصد، بـا رعايـت   . باشد هاي علوم پزشكي داخل كشور، ممنوع مي شكدهها و دان دانشگاه

آموختگان  موختگان ملزم به گذراندن اليحه طرح نيروي انساني، مشابه ساير دانشآ گردد كه دانش تأكيد مي) 8. هاي خودگردان، بالمانع است نامه انتقال مربوط به پرديس ساير ضوابط مندرج در آيين
  .ها، اعطاء خواهد گرديد آموختگان مدرك تحصيلي مشابه ديگر دانشجويان همان دانشگاه در پايان دوره به دانش) 9. باشند مي
  .  هاي اينترنتي ذيل مراجعه نمايند به نشاني هاي ذيربط داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به وبسايت اينترنتي دانشگاه* 

  :هاي علوم پزشكي هاي دانشگاهي دانشگاه مشخصات پرديس
  

 گاهنشاني وب  نام پرديس دانشگاهي خودگردان  رديف
www.ib.arums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل پرديس خودگردان  1
www.ib.umsu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي اروميه پرديس خودگردان  2
www.ib.mui.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پرديس خودگردان  3
www.iums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي ايران پرديس خودگردان  4
www.ib.mubabol.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي بابل انپرديس خودگرد  5
www.hums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس پرديس خودگردان  6
  http://aras.tbzmed.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي تبريز پرديس خودگردان  7
www.tums.ac.ir   دانشگاه علوم پزشكي تهران پرديس خودگردان  8
  http://fpgid.ajums.ac.ir  شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشكي جندي خودگردان پرديس  9
  www.zbmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان پرديس خودگردان  10
www.ib.zums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي زنجان پرديس خودگردان  11
  www.ib.sbmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران پرديس خودگردان  12
  www.sums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي شيراز پرديس خودگردان  13
www.ib.kaums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي كاشان پرديس خودگردان  14
  www.bu.kmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي كرمان گردانپرديس خود  15
www.kums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه پرديس خودگردان  16
Internationalcampus.Goums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي گلستان پرديس خودگردان  17
  www.gums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي گيالن پرديس خودگردان  18
  www.mazums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي مازندران پرديس خودگردان  19
www.mums.ac.ir/intb  دانشگاه علوم پزشكي مشهد پرديس خودگردان  20
www.ib.umsha.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي همدان پرديس خودگردان  21
  www.ssu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي يزد پرديس خودگردان  22
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 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 143 صفحه ها پيوست
 

  :ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3-3
از نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا براي اطالع از شرايط و ضوابط و همچنين  ،ود قبل از انتخاب رشتهش به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي )1-3-3

  .دانشگاه ذيربط، مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند سايت اينترنتي، به مؤسسه آموزش عالي
رفـاهي بـه    سـاير تسـهيالت  از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس ايـاب و ذهـاب و   غيرانتفاعي لتي و غيردوها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه )2-3-3

  .باشند معذور مي خوددانشجويان 
وزارت علـوم،  هاي دولتي جهت تأمين نياز خوابگاهي كشور، صندوق رفاه دانشجويان  با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه) 3-3-3

لـذا داوطلبـان   . هاي منتخب هر استان نموده است هاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشگاه تحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاه
: هاي غيردولتي اين صندوق بـه نشـاني اينترنتـي    ابگاههاي غيردولتي داراي مجوز، به سامانه خو گيري از خوابگاه متقاضي خوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره

www.swf.ir مراجعه نمايند . 
  :غيردولتي ـ غيرانتفاعي عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش) 3- 4-3

. باشند ، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي»ردولتي ـ غيرانتفاعي غي«آموزش عالي ها و مؤسسات  كليه پذيرفته شدگان دانشگاه
تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت ي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و  دانشگاهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه در اين 

  . را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند مصوب هيأت امنا ، موظفند جداول شهريهغيرانتفاعيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهلذا  .خواهد شد
  ***توجه  ***      هاي مختلف تحصيلي   هاي ثابت و متغير رشته داوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه       *** توجه  ***

  .ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند ري، به پايگاه اينترنتي دانشگاهمج مؤسساتدر 
 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه  

  www.urd.ac.ir  اديان و مذاهب ـ قمغيرانتفاعي   دانشكده* 
  025-32802627: نمابر     )144و  153و  171داخلي آموزش ( 32802610: تلفن              .)ع(روبري مسجد امام صادق ،شهرك پرديسان ،قم: نشاني

  www.osool.ac.ir   الدين اصولغيرانتفاعي   دانشكده* 
خورداري از سالمت جسمي و رواني بـه تشـخيص مراجـع مـورد تاييـد      بر )2. فقيه واليت اصل و اسالمي جمهوري نظام و اسالم شريعت به عملي التزام و اعتقاد )1 :ضوابط عمومي شرايط و )الف

رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب براي آقايـان و ضـوابط    و عدم استفاده از هرگونه آرايش واسالمي و التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتر  پوششموازين و  كامل رعايت )3. دانشكده
محيط آموزشـي  ) 4 .در صورت عدم رعايت اين بند دانشكده حق دارد از ادامه تحصيل دانشجو در هر مرحله از تحصيل جلوگيري نمايد: تبصره. پرورشي به تشخيص مسئولين دانشكده الزامي است

چنانچه دانشجو به هر دليل از تحصيل در اين دانشكده انصراف دهد موظـف و متعهـد اسـت كـه      )1 :شرايط و ضوابط اختصاصي )ب .باشد صورت مجزا مياين دانشكده براي برادران و خواهران ب
شجو در رشته علوم قرآن و حـديث، فقـه و حقـوق    پذيرش دان) 3. هاي دانشكده را رعايت نمايد دانشجو موظف است كليه مقررات و آئين نامه) 2. شهريه را طبق مقررات وزارت علوم پرداخت نمايد

پذيرفتـه شـدگان    )5. توانند از وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان نيز اسـتفاده نماينـد   دانشجويان جهت پرداخت شهريه مي) 4. هاي آزمايشي خواهد بود اسالمي و زبان و ادبيات عرب از بين گروه
الدين تهران و ساوه هيچگونه امكانات خوابگاهي براي ارائه به دانشجويان ندارد و دانشكده تهران اختصاص به  دانشكده اصول) 6 .مند خواهند بود بهرهنهايي شعبه دزفول از امكانات رفاهي خوابگاه 

 )1 :امتيازات و تسـهيالت ) ج .نمايد ت خوابگاهي همكاري ميالدين قم هيچگونه امكانات خوابگاهي براي برادران ندارد و براي خواهران دانشجو در زمينه تسهيال دانشكده اصول )7. خواهران دارد
پذيرفته شدگان كه معدل كتبي ديپلم نظام  )3 .دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود )2. گردند اي برخوردار مي هاي اول تا سوم هر سال در هر رشته از هداياي ويژه رتبه

يـا بـاالتر باشـد از     5/19دانشجوياني كه معدل نيمسال تحصـيلي آنـان    )4. شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول معاف خواهند بود% 10يا باالتر باشد از پرداخت  5/18آنان دانشگاهي  قديم يا پيش
  .د بودنشهريه ثابت و متغير در نيمسال بعدي معاف خواه% 10 پرداخت

    021-88934036-37: تلفن       . 21، خيابان شهيد حميد فخاري، پالك )عج(عصر تر از ميدان ولي، باال)عج(عصر خيابان ولي: نشاني شعبه تهران
   061-42320324: نمابر   42321663: تلفن      .    جنوبي، روبروي مصالي دزفول، جنب ورزشگاه شهيد ناحي) ره(خيابان امام خميني: نشاني شعبه دزفول
   086-42422183: تلفن        . 33اميركبير، اميركبير خيابان  ميدان آزادي،: نشاني شعبه ساوه
  025-37773525-6: تلفن    .    فلكه جهاد، بزرگراه عمارياسر، خيابان شهيد قدوسي، بعد از مجتمع مسكوني مديران: نشاني شعبه قم

  www.hu.jz.ac.ir  )خواهران ويژه) (س(الزهرا  جامعهوابسته به ـ قم الهيات و معارف اسالمي هدي غيرانتفاعي   دانشكده* 
اولويـت پـذيرش بـا    ) 2. باشـد  الزامي مي) س(الزهرا  ، رعايت قوانين و مقررات تربيتي، فرهنگي و سياسي جامعه)حوزه علميه خواهران) (س(الزهرا با توجه به وابسته بودن دانشكده هدي به جامعه) 1

  025-32112558: نمابر             32112559: تلفن            . بلوار بوعلي قم،: نشاني) 3. باشد ن طلبه ميخواهرا
  www.refah.ac.ir  )ويژه خواهران(رفاه ـ تهران غيرانتفاعي   دانشكده* 

شئونات اسالمي  پوشش چادر و رعايت )2 . مصاحبه بعمل خواهد آمدمعرفي شده چند برابر ظرفيت داوطلبان كليه و از گيرد  صورت ميخاص با شرايط و ه بصورت متمركز كدپذيرش در اين دانش) 1
دانشكده داراي ) 5 . باشد مكانات خوابگاهي ميدانشكده فاقد هرگونه ا) 4. باشد ميبه بعد ) 1/7/61متولدين (تمام سال  35 شرط سني ورود به دانشكده، حداكثر )3. براي پذيرفته شدگان الزامي است

اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشكده پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه از طريق ) 6 . باشد امكانات فرهنگي و ورزشي مناسب براي استفاده دانشجويان مي
   .پور تهران، ميدان بهارستان، ضلع شرقي مجلس شوراي اسالمي، ابتداي خيابان مردم، خيابان ندايي: نشاني) 7 . تي سازمان سنجش اعالم خواهد شدسايت اينترن 

  021-35074216-33521776  : تلفن
  www.imamreza.ac.ir  ـ مشهد )ع( امام رضاغيرانتفاعي   گاهدانش* 

ترجيحـا چـادر بـراي    (رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي به ويـژه حجـاب اسـالمي     )2 .و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراناعتقاد و پايبندي به اسالم ) 1
نـام تعهـد    براي كليه دانشجويان الزامي است و هنگام ثبت 2ه رعايت مفاد مندرج در دفترچه شمار )3. هاي مرتبط با دانشگاه براي دختران و پسران و رعايت كامل اصول عفاف در محيط) خواهران

براي اطالع دقيق . استفاده نمايند) ع(المللي امام رضا توانند از شرايط تحصيل رايگان در دانشگاه بين داوطلبان داراي معدل ديپلم برتر مي )4. مكتوب در خصوص رعايت مفاد فوق اخذ خواهد گرديد
) ع(نظر به اينكه دانشـگاه امـام رضـا   ) 5 .شته امتحاني و نيز شرايط الزم جهت تداوم تحصيل رايگان در طول تحصيل، به سايت رسمي دانشگاه به نشاني ذيل مراجعه شوداز شرايط معدلي در هر ر

 .يان بايد در ابتداي هر نيمسال نسبت به پرداخت شهريه مصوب اقدام نماينـد لذا دانشجو .گردد هاي دانشگاه به اخذ شهريه از دانشجويان تامين مي گردد بخشي از هزينه بصورت غيرانتفاعي اداره مي
در صـورت نيـاز آسـتان قـدس      )7 .درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بـود  50و  75 ،100به ترتيب از ) شامل دو نيمسال تحصيلي(رشته در هر سال  دانشجويان رتبه اول تا سوم هر) 6

التحصـيالن دانشـگاه    ، در شـرايط علمـي يكسـان، فـارغ    )شـركت و موسسـه   120بيش از (هاي اقتصادي، فرهنگي و هنري وابسته به خود  ها و سازمان انساني در شركت رضوي به استخدام نيروي
ها و موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا  يا ورزشي دانشگاه دانشجوياني كه در طول سال تحصيلي در دانشگاه در مسابقات علمي و )8. از اولويت استخدام برخوردارند) ع(المللي امام رضا بين

) ع(المللي امام رضا نامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين دانشجويان ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيوه )9. سوم را كسب نمايند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد
اعطاي  )11. توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند دانشجويان دختر و غيربومي واجد شرايط مقررات استفاده از خوابگاه دانشگاه مي )10. دار خواهند شداز تخفيف شهريه برخور

): خواهران( پرديس رضواننشاني ) 13    051-38041: تلفن .دانشگاه، خيابان اسرار مشهد، خيابان: سازمان مركزي نشاني) 12. آموختگان دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش
  .ميدان فلسطين مشهد،

ش پذير) 2. پذيرش دانشجو در اين رشته بصورت متمركز و با شرايط خاص و با انجام مصاحبه انجام خواهد شد) 1 :شرايط تحصيل در رشته كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشاد
داوطلبان پس از اتمام دروس مقطـع  . تحصيل در اين رشته طي يك دوره شش ساله است) 3. باشد علمي فرهنگي دانشگاه مي) آزمون شفاهي(نهايي داوطلبان منوط به شركت و قبولي در مصاحبه 

باشد، استفاده از  ه به هدف اين رشته كه همانا تربيت نيروهاي متعهد و متخصص براي تبليغ ميبا توج) 4. كارشناسي و در صورت قبولي در امتحان پاياني اين بخش، به دوره ارشد وارد خواهند شد
داوطلبان الزم اسـت بـه ديـن مبـين     ) 5. و رعايت كليه مقررات و شئونات دانشگاه بخصوص پوشش اسالمي و عدم استفاده از هرگونه آرايش براي كليه دانشجويان الزامي است) چادر(حجاب برتر 

داوطلبان بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني، شنوايي، بينايي، قدرت ) 7. باشد سال مي 25حداكثر سن داوطلبان ) 6. م، مذهب شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشنداسال
دانشگاه در صورت عدم احراز هـر  ) 9. عالوه بر سرفصل مصوب در صورت اعالم دانشگاه الزامي است.. .هاي آموزشي، تبليغي، فرهنگي و  شركت داوطلبان در دوره) 8. تكلم و فن بيان خوب باشند

  .    نام و يا ادامه تحصيل دانشجويان در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آورد يك از بندهاي ذكر شده از ثبت
  www.amiralmoemenin.ac.ir  اهوازـ  )ع(اميرالمؤمنينغيرانتفاعي   گاهدانش* 

   061-33337505: نمابر  33337525: تلفن    61339-73131: دپستيك.   29، پالك الهدي شهيد علمصدر، جنب پل  اهواز، امانيه، بلوار امام موسي: نشاني )2 .باشد خوابگاه مي فاقد دانشگاهاين ) 1
  www.eyc.ac.ir  كي وانغيرانتفاعي اي دانشگاه* 

پوشش بيمـه حـوادث قـرار     كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت) 2. شد مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند دانشجويان در هر ترم از) 1
درصد تخفيف شـهريه تعلـق    15ايشان تا سقف  مسلح و فرزندان به تمامي افراد شاغل در نيروهاي )4. گردند شهريه برخوردار مي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفيف )3. خواهند گرفت

 )6. گيـرد  درصد تخفيف شـهريه تعلـق مـي    15شوند تا سقف  هاي تربيت بدني اين دانشگاه مشغول به تحصيل مي جوانان و فرزندان آنان كه در رشته به افراد شاغل در وزارت ورزش و) 5. گيرد مي
درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد  25تحصيل مشغول باشند، به هر كدام تا سقف دانشگاه به به طور همزمان در اين  مادامي كه) فرزند و برادر، خواهر، همسر( درجه يك دانشجويان با نسبت فاميلي

غـذاخوري   در سـالن ) ناهار( شجويان هر روز از وعده غذايي گرمدان )8. گردند شهريه برخوردار مي درصد تخفيف 10دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين دانشگاه تحصيل نمايند از ) 7. گرفت
دانشجويان از كتابخانـه   )10. باشد رفته، سرويس اياب و ذهاب از عمده ميادين اصلي تهران و شهرهاي مسير برقرار ميصورت گكي  ي كه با پايانه شهر ايوانبا هماهنگ )9. گردند مند مي مجهز بهره

هاي اطالعات علمي  رايگان و دسترسي به منابع و پايگاه دانشجويان از اينترنت )11. گردند مند مي سيستم اطالعات آموزشي مبتني بر وب، بهره اي و هاي مجهز رايانه تديجيتال، كارت سالمت، ساي
    023-34521563: تلفن        35918-99888: كدپستي    .انشگاهخيابان د اهللا طالقاني، آيت بلوار كي، ايوانشهرستان سمنان، استان : نشاني) 12. گردند معتبر دنيا بهره مند مي

  www.iuc.ac.ir  چابهارغيرانتفاعي   گاهدانش* 
دانشگاه  و استاندارد در محدوده دانشگاه با توجه به داشتن امكانات خوابگاهي مدرن با كيفيت )2. اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اعتقاد و پايبندي به )1

بـه   )دو نيمسـال  شـامل (داوطلبان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال  )3. به صورت مستقل اقدام خواهد نمود ، اخذ هزينه نسبت به تامين خوابگاه براي دختران و پسراندرصد 50و  75در قبال 
   99717-73711 :كدپستي    . سيستان و بلوچستان، چابهار، منطقه آزاد تجاري، صنعتي، تراس بهشت: نشاني )4. اهند بودخو درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف 100 ترتيب از تخفيف

  054-35314310: تلفكس    31292205: تلفن



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 144 صفحه ها پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

www.khatam.ac.ir  تهرانـ  خاتمغيرانتفاعي دانشگاه * 
در بدو ورود از پرداخت كل شهريه ثابت و متغير معاف و  50تا  1هاي   رتبه )2. هاي مورد تأييد صتدوق رفاه دانشجويان استفاده نمايند بگاهتوانند از خوا دانشگاه خوابگاه ندارد و پذيرفته شدگان مي )1

كمك هزينه تحصـيلي   %50معاف و مشمول  در بدو ورود از پرداخت كل شهريه ثابت و متغير 100تا  51هاي   رتبه )3. مشمول دريافت كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي موسسه خواهند گرديد
هاي فوق چنانچه در طول تحصيل به عنوان دانشجوي رتبه اول تا سوم در  حائزين رتبه) 5. معاف از شهريه ثابت و متغير خواهند بود 200تا  101هاي  رتبه )4. مصوب شوراي موسسه خواهند گرديد

استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، مركز رايانه، البراتوار زبان، و كتابخانه تخصصي طي دوره  )6 .مند خواهند بود هر نيمسال معرفي گردند كماكان از امتيازات فوق بهره
تهـران،  : نشاني) 7. زينه دوره برخوردار خواهندشدكارآموزي براساس آئين نامه مصوب دانشگاه براي دانشجويان شاغل به تحصيل در اين دانشگاه الزامي است و در طول دوره كارآموزي از كمك ه

  021-89174525: نمابر           89174004 :تلفن              30پالك  ،حكيم اعظم يابانخ ،شيراز شمالي يابانخ ،مالصدرا يابانخ ،ميدان ونك
  www.khayyam.ac.ir  خيام ـ مشهدغيرانتفاعي   گاهدانش* 

 يول بر اساس مصوبات هيات امناا سال تحصيلي دانشجويان رتبه پايان هر در )2. گردد و بصورت غيرحضوري انجام ميدانشگاه به نشاني فوق  از طريق مراجعه به وبگاه نام پذيرفته شدگان ثبت) 1
يك نوبـت، غـذا بـا نـرخ      به دانشجويان در )4 .به دانشگاه هاي متعلق ابگاهخو در )هزينه اخذ با(تامين خوابگاه براي كليه دانشجويان  )3 .شد خواهند دانشگاه، مشمول تخفيف شهريه براي سال بعد

 .وام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخـوردار شـوند  توانند از  ميدانشجويان رفاه دانشجويان،   صورت تخصيص وام شهريه توسط صندوق در) 5 .شود دانشگاه داده مي دانشجويي در سلف سرويس
  051-35134777-35252777-35156 :تلفن       .ميدان مطهري رفيعي، شهيد بلوار ،)ع(علي بزرگراه امام مشهد، :نشاني) 7. شد حوادث برخوردار خواهند مزاياي بيمه كليه دانشجويان از )6

  www.alborzq.ac.ir  قزوين ـدانشگاه غير انتفاعي دانش البرز * 
  028-32574045: نمابر     32577190 الي 99 :تلفن .   قزوين ـجنب اتوبان كرج  ،شهر محمديه ،قزوين: نشاني) 2. باشد مي اين دانشگاه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر) 1

  www.soore.ac.ir  سوره ـ تهرانغيرانتفاعي   گاهدانش* 
 هـاي پـذيرش ايـن    دانشگاه به ويژه رعايت شئونات هنرمند متدين و متعهد از اولويت يقات و فناوري الزامي است و شرايط و ضوابطضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحق رعايت تمامي مقررات و) 1

كشـوري و   200هـاي زيـر    رتبـه ) 3 .دشـو  فرزندان آزادگان، حافظان قرآن كريم و همچنين بسيجيان فعال استقبال مي درصد، 25از ورود فرزندان شاهد، فرزندان جانباز باالي ) 2. باشد دانشگاه مي
تهـران، خيابـان آزادي، بـين خـوش و     : نشـاني ) 5 .نـدارد  دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه) 4. مند خواهند شد مجاز، بهره ها از تحفيف ويژه شهريه در طول دوره تحصيلي المپيادي

  021-66354245-6: تلفن                398كامياران، پالك  آذربايجان، نبش كوچه
  www.shomal.ac.ir  شمال ـ آملغيرانتفاعي   گاهدانش* 

اين دانشـگاه هيچگونـه تعهـدي بـراي تـامين       )2. ثابت معاف خواهند بود سال تحصيلي براساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شهريه هر مقاطع تحصيلي در دانشجويان ممتاز كليه) 1
 در) 4 .الحسنه تعلـق خواهـد گرفـت    به دانشجويان متقاضي تسهيالت بانكي قرض )3. وردد آبعمل خواه اين زمينه همكاري الزم را دانشگاه در دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در ولي خوابگاه ندارد

 ،مازنـدران، آمـل  : نشـاني  )6 .مراجعه نماينـد فوق  اينترنتي دانشگاه به نشاني توانند به سايت اطالعات بيشتر مي داوطلبان براي كسب )5. اولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد
  011-44203755 :نمابر   44203710-13 :تلفن            731 :صندوق پستي   .     )ع(امامزاده عبداهللا ، سه راهي)تهرانـ  آمل( جاده هراز 5 كيلومتر

  www.ashrafi.ac.ir  هانشهيد اشرفي اصفهاني ـ اصفغيرانتفاعي   گاهدانش* 
رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محيط دانشـگاه و خـارج از دانشـگاه     )2. شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي تمام دانشجويان الزامي است رعايت كامل )1

خوابگـاه بـراي تمـام     )4. منـد خواهنـد شـد    ارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبـار بهـره  هاي اختصاص داده شده از طرف وز دانشجويان از وام) 3 .كامال الزامي است
 )5. لزامي اسـت ها براي نيمسال اول و دوم ا اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه. دانشجويان دختر غيربومي به طور خود گردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است

 الحسنه بانك مهر و ساير تسـهيالت  ارائه تسهيالت مالي از جمله تقسيط شهريه نيمسال، اعطاي وام قرض )6 .باشد اين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي مي
  031-36502825: نمابر        36502820-4 :تلفن           .م جنوبيئاصفهان، سپاهانشهر، بلوار قا: نشاني) 7

  www.shbu.ac.ir   اصفهان ـ  بهائي  شيخغيرانتفاعي   گاهدانش* 
هـاي مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و      هنامـ  دانشجو موظف است كليه مقررات و آئين) 2. رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است) 1

ي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات يتوانند از وام دانشجو دانشجويان براي پرداخت شهريه مي) 4. دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجوئي برخوردار خواهند بود) 3. فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد
صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضـوابط وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري      در )5. استفاده نمايند) فاهصورت تأمين بودجه از طرف صندوق ر در( و فناوري

دانشجويان، ستاد اسكان دانشـگاه همكـاري   همچنين براي ساير  .پذير است حد محدود و با پرداخت هزينه مربوطه امكان پانسيون خودگردان براي دانشجويان دختر شهرستاني در )6 .پرداخت نمايد
اي مربوطـه ميسـر    با پرداخت هزينـه يارانـه  ) براي ناهار( استفاده از امكانات رفاهي خودگردان از قبيل استفاده از سلف سرويس) 6. دهد الزم را براي تأمين مسكن در سطح شهر بهارستان انجام مي

   031-36816767: نمابر         36816761-6: تلفن      81431-53784: كدپستي         .هشت، نبش خيابان فرشتهشهر بهارستان، بلوار ب اصفهان،: نشاني) 7. است
  www.mohaddes.ac.ir  ـ نور ) ره( نوري  محدث  عالمهغيرانتفاعي   گاهدانش* 

  46418-59558 :كدپستي     46415-451 :صندوق پستي   . چمستانپنج كيلومتري جاده نور به  نوري،... خيابان شيخ فضل ا شهرستان نور، مازندران، :نشاني
  011-44510490: نمابر             44511860-5: تلفن
  www.usc.ac.ir  تهرانـ علم و فرهنگ غيرانتفاعي   گاهدانش* 
ملتـزم بـه   ) 3. متعهد به اصول و مباني نظام جمهوري اسالمي ايران )2. اسالمي ايراناسالم و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري  معتقد به دين مبين :شرايط عمومي) الف

حفظ سـالمت علمـي،    به منظور: تذكر مهم .در محيط دانشگاه و شئون اخالقي و اسالمي) مناسب براي برادران اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهر حجاب كامل(رعايت كامل ضوابط پوشش 
شدگان،  پذيرفته بديهي است در صورت عدم احراز شرايط الزم. * شود ه طور كامل اجرا ميب به ويژه در حوزه حجاب و عفاف انضباطي يط دانشگاه، قوانين و مقررات آموزشي واخالقي و معنوي مح

  .نام به عمل نخواهد آمد از آنان در اين دانشگاه ثبت
   021-44238171-5: تلفن     13145-871 :پستي صندوق  . ، خيابان بهار)پارك سابق( زرگراه شهيد همت، خيابان شهيد غموشيبلوار شهيد اشرفي اصفهاني، نرسيده به ب، تهران : نشاني

دانشـگاه را  ايـن  كـه   300ز هاي آموزشي داراي رتبـه كمتـر ا   و در ساير گروه 50رتبه كمتر از  در گروه آموزشي هنر با: 1داوطلبان ممتاز آزمون سراسري سهميه منطقه  )1 :اختصاصي شرايط) ب
مـدت   تخفيف شهريه ثابت در طول %50، از 700تا  300هاي آموزشي با رتبه  ساير گروه و در 200تا  51مزيت تحصيل رايگان؛ همچنين داوطلبان گروه آموزشي هنر داراي رتبه  انتخاب نمايند، از

دانشـجويان ايـن   ) 3. ممتاز و رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلـق خواهـد گرفـت    به دانشجويانبر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه،  )2. شوند مند مي تحصيل بهره
) ادي، ضروري و اضـطراري هاي ع ازدواج، وام وام(الحسنه دانشجويان ايران  تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،

 .باشـد  بهره مندي از وام شهريه براي دانشجويان فـراهم مـي   ها جهت اخذ تسهيالت شهريه با شرايط خاص مذاكره و امكان با تعدادي از بانك )4. شد در صورت تخصيص اعتبار، برخوردار خواهند
 تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضـوابط و مقـررات تعلـق خواهـد     هاي اول ا و مؤسسات آموزش عالي مقامه مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه به دانشجوياني كه در )5

ـ       ها ها، پژوهشگاه تناسب رشته تحصيلي، عالقه و توانمندي در طول تحصيل با پژوهشكده دانشجويان اين دانشگاه به) 6 .گرفت س از فراغـت از  و مراكز علمـي جهـاد دانشـگاهي مـرتبط بـوده و پ
 هـاي  اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگـاه  ،قبال تأمين خوابگاه ندارد اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در) 7 .مراكز ياد شده از اولويت برخوردار خواهند بود تحصيل جهت همكاري با

  .خصوصي معتبر و مورد تاييد خواهد داشت
  www.sau.ac.ir  يزدـ  رهنعلم و غيرانتفاعي   گاهدانش* 
هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات  دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه )2. رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي برادران و خواهران الزامي است )1 :شرايط عمومي) الف

براي كليه متقضيان دختر، خوابگاه دانشـجويي بـا    )4. توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم استفاده نمايند مي دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه )3. و فناوري را رعايت نمايد
هـاي تحصـيلي،    بـا رشـته   هـاي تخصصـي مـرتبط    التحصيالن اين دانشگاه به بازار كـار، دوره  در راستاي توانمندسازي و تسهيل ورود فارغ )1 :شرايط اختصاصي) ب. باشد پرداخت هزينه مهيا مي

، گـروه  500داوطلبان ممتاز آزمون سراسري در گروه آموزشي هنر با رتبه كمتر از  )2. گردد هاي كسب و كار، عالوه بر دروس مصوب دوره براي كليه دانشجويان مقطع كارشناسي برگزار مي مهارت
كـه ايـن دانشـگاه را انتخاب نمايند، از مزيت تحصيل رايگـان در طـول مــدت تحصـيل      5000علوم تجربي با رتبه كمتر از و گروه آزمايشي رياضي و  3000آزمايشي علوم انساني با رتبه كمتر از 

   035-38264080-89:تلفن     .يزد، بلوار دانشجو :نشاني )ج. شوند مند مي بهره
  www.qhu.ac.ir  قرآن و حديث ـ قمغيرانتفاعي   گاهدانش* 
رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و التزام عملي به چادر  )2 .اعتقاد و التزام عملي به قانون اساس نظام مقدس جمهوري اسالمي و مذهب رسمي كشور )1 :تصاصيو اخ شرايط عمومي) الف

هاي خـدمات   پرداخت شهرية دوره و هزينه )5 .و توانايي جسمي و رواني برخورداري از سالمت )4 ....) نماز، روزه و(عمل به فرائض ديني  )3 .به عنوان حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش
رعايـت كامـل    )7 .نياز و جبراني ارائه شده از سوي گـروه آموزشـي مربـوط    گذراندن دروس پيش )6 .مطابق با نرخ مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري...)  اعم از رفاهي، فرهنگي و(جانبي آن 

منوط به تأييد كميتـة پـذيرش   ) در مركز قم و شعبة تهران(هاي حضوري  نام نهايي از پذيرفته شدگان دوره ثبت -1: مهم اتتذكر .داخلي دانشگاه در طول دوران تحصيل هاي ضوابط و دستورالعمل
 كنكور سراسـري كنندگان  اين دانشگاه از بين شركت )1 :كانات و مزاياام) ب .گردد هاي حضوري اين دانشگاه، به صورت تفكيك خواهران و برادران برگزار مي ها در دوره كالس -2 .دانشگاه است
هزينة تحصيل، طبق تعرفة مصـوب هيـأت أمنـاي دانشـگاه از      )3. آموختگان اين دانشگاه مدرك رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد به دانش )2 .پذيرد دانشجو مي

 )4 .گـردد  مـي ر صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، اعتبار تخصيص داده شده به صورت وام بين دانشـجويان واجـد شـرايط توزيـع     د. دانشجويان أخذ خواهد شد
داوطلباني كه معـدل كتبـي دورة متوسـطة     )5. ار خواهند بودطبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه برخورد) خودگردان(پذيرفته شدگان از كتابخانة تخصصي مجهز، تاالر رايانه، امكانات ورزشي و خوابگاه 

دانشـجويان ممتـاز، پژوهشـگران، فعـاالن     ) 6 .نامة دانشگاه از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد طبق آيين) در طول سنوات مجاز(به باال باشد و دانشجويان برتر در هر سال تحصيلي  18آنان 
 .طبـق ضـوابط دانشـگاه از تخفيـف ويـژه برخـوردار خواهنـد بـود        ...  هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمـان اعضـاي يـك خـانواده و     ارگران، خانوادهفرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايث

در  http://vu.qhu.ac.ir :نشگاه بـه نشـاني  اي توليد شده و از طريق سايت دا كلية دروس به صورت چندرسانه. تحصيل در دورة مجازي كامالً غيرحضوري و از طريق اينترنت خواهد بود) 7
هاي دانشجويان به صورت آنالين و آفالين، امكان استفادة دانشجويان از  هاي مجازيِ آنالين، پاسخ گويي به پرسش اي، كالس در كنار دروس الكترونيكيِ چندرسانه. گيرد اختيار دانشجويان قرار مي

به صـورت  پايان ترم دانشجويان مجازي، هاي  آزمون) 8. گردد الرهاي گفتگو و ساير خدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارائه ميابزارهاي مختلف آموزش الكترونيكي مانند تا
بلوار پانزده خرداد، چهـارراه نوبهـار،   : مركز قم )1 :بعهنشاني دانشگاه و واحدهاي تا) ج. گردد هاي دانشگاه در سراسر ايران و خارج از كشور برگزار مي حضوري در قم و تهران يا يكي از نمايندگي

شماره تماس مركز  )3   021-55902270: تلفن  ). ع(شهرري، ضلع جنوبي حرم مطهر حضرت عبدالعظيم: شعبة تهران )2      025-377176: تلفن . خيابان شهيد نظري ثابت، بعد از شهرك جهاد
  025-371760و  021-51290: الكترونيكي شآموز



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 145 صفحه ها پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  www.mazaheb.ac.ir  مذاهب اسالميغيرانتفاعي   گاهدانش* 
رسـاند   مـي  بـه اطـالع كليـه داوطلبـان    ) 2 .مصاحبه بعمل خواهد آمدمعرفي شده چند برابر ظرفيت داوطلبان كليه و از گيرد  صورت ميبا شرايط خاص و بصورت متمركز پذيرش در اين دانشگاه ) 1

  .اي از دانشجويان دريافت نخواهد شد تحصيل در اين دانشگاه رايگان بوده و هيچ گونه شهريه
. )ني هستندجانبازان انقالب اسالمي از اين شرط مستث(داشتن سالمت و توانايي كامل جسمي ) 2 .نظام جمهوري اسالمي ايراندين مبين اسالم و التزام عملي به اعتقاد و  )1 :رايط عموميش) الف

  .صورت خواهد پذيرفت بين شركت كنندگان آزمون سراسرياز و بعد از آن  1366پذيرش از بين داوطلبان مرد و زن متولدين سال ) 3
مصـاحبه بعمـل   ، چنـد برابـر ظرفيـت   شدگان   از معرفي) 3 .باشند  حافظين قرآن هنگام پذيرش داراى اولويت مي) 2 .مندى به تقريب و همبستگى مذاهب اسالمى  عالقه) 1 :شرايط اختصاصي) ب

. شود، درج خواهد شد هاي داراي شرايط خاص كه در زمان مقرر از سوي سازمان سنجش آموزش كشور منتشر مي هاي مربوط به رشته در اطالعيهمدارك الزم براي شركت در مصاحبه . خواهد آمد
  .باشد ران و خواهران اهل سنت ميهاي فقه و حقوق شافعي و فقه و حقوق حنفي مختص براد رشته) 4
گسترش تقريب گرايي و رفـع تخاصـمات ميـان    «با مأموريت  1374مقام معظم رهبري در سال  داين دانشگاه در راستاي تحقق اصول يازده و دوازده قانون اساسي با رهنمو )1 :اطالعات الزم )ج

تحصيل در اين دانشگاه رايگان بوده ) 4. شود برگزار ميهاى درسى به صورت حضورى  كالس )3 .ى از تاريخ شروع خواهد بودسال تحصيل 4زمان دوره آموزشى  )2. تاسيس گرديده است» مسلمانان
ن طبـق مقـررات و ضـوابط از    دانشـجويا ) 6 .التحصيالن مدرك كارشناسى مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى اعطا خواهد شد به فارغ) 5 .شود اى از دانشجو دريافت نمي  و هيچگونه شهريه

  .مزاياى خوابگاه و تغذيه برخوردار خواهند بود
  021-66461838: نمابر        66465252-66485444 :تلفن        3تهران، خيابان انقالب، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد مهرداد روانمهر، پالك  :دفتر مركزي نشاني) د

  www.icqt.ac.ir  ـ اصفهان) ع(آن و عترتمعارف قرغيرانتفاعي   گاهدانش* 
بـوده و بـه   آزمـون سراسـري   پذيرش دانشـجو در ايـن دانشـگاه از بـين داوطلبـان      ) 2. دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند داوطلبان الزم است به )1

باشـد و   دانشگاه براي برادران و خـواهران بصـورت مجـزا مـي     محيط آموزشي اين )3. شود رد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري اعطا ميمو التحصيالن، مدرك رسمي كارشناسي و كارداني فارغ
 ، اسـتفاده از حجـاب برتـر   »آمد براي تبليغ ديـن تربيت نيروهاي كار«دانشگاه در  با توجه به هدف اين )4. و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه دانشجويان الزامي است ها رعايت مقررات، آيين نامه

در غير اينصورت  براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و) و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايش مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره،كفش ساده با رنگ تيره چادر(
. باشـند  هاي مروج فرهنگ بيگانه مي لباس داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از )5. آمد مرحله ممانعت بعمل خواهدنام يا ادامه تحصيل آنان در هر  از ثبت

. نمايـد  ها و موسسات آموزش عالي موافقت نمـي  ود به ساير دانشگاهخ اين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان )6 .گردد هفته و بعدازظهرها تشكيل مي هاي برادران معموالً در اواخر ضمناً كالس
شنوايي كامل برخوردار  بودن قدرت تكلم، بينايي و داوطلبان بايد از سالمت كامل جسماني و رواني، دارا كليه )7.نياز تعيين شده توسط دانشگاه را بگذرانند دانشجويان موظفند دروس پيش ضمناً كليه

  ضايعه عضوي كه مانع انجام وظيفه معلمي بايد هيچگونه» تربيت دبير قرآن و حديث«و » تربيت مربي قرآن و حديث«هاي اختياري  و مجموعه» تربيت معلم قرآن مجيد«ان رشته داوطلب )8. باشند
در ) چهـل درصـد  (% 40 براي دانشجويان ممتاز و واجد شـرايط تـا سـقف    دانشگاه اين )10. باشند البالغه از پرداخت شهريه دروس، معاف مي قرآن كريم و نهج حافظان كل )9 .گردد، نداشته باشند

همچنين كليه دانشـجويان تحـت پوشـش بيمـه حـوادث      . تحصيلي تعلق خواهد گرفت گيرد و در صورت تخصيص وام دانشجويي به دانشجويان حائز شرايط، وام تخفيف در نظر مي شهريه وابسته،
واجد شـرايط و   داوطلباني كه )12 .توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند دانشجويان مي استفاده نموده و) منزل استيجاري(جويان غيربومي از خوابگاه دانش )11. خواهند بود دانشجويي

تحصـيل، ايـن دانشـگاه هيچگونـه      داوطلـب بـوده و در صـورت منـع از    خودداري نمايند در غير اين صورت عواقب آن به عهده  هاي اين دانشگاه باشند الزم است از انتخاب رشته ضوابط فوق نمي
يـا  ابتداي خيابان شـهيدان غربـي و    ،شهيد خرازي بزرگراه ،اصفهان: توانند به ساختمان مركزي دانشگاه واقع در اطالعات بيشتر مي عالقمندان جهت كسب) 13 .وليتي را بعهده نخواهد گرفتؤمس

  .دنتماس حاصل نماي) 108الي  105 هاي داخلي(   031-33372020 :يا با شماره تلفنو جعه مرافوق  دانشگاه به نشاني وبگاه
  www.mofidu.ac.ir  قمـ مفيد غيرانتفاعي   گاهدانش* 

هـا و   وشش چادر توسط خـواهران در تمـام بخـش   هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسالمي و پ ون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيين نامهئرعايت ش) 1
را ) با دريافت هزينه تمام شده از دانشجو(با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه ) اعم از برادران و خواهران(دانشگاه براي پذيرفته شدگان  )2. مراكز وابسته به دانشگاه مفيد الزامي است

حافظـان قـرآن    هاي علمي،  هاي پژوهشي، برگزيدگان جشنواره فعاليت: دانشجوياني كه شرايطي از قبيل) 4. تحقيقات و فناوري خواهد بود ،مصوب وزارت علومها طبق ضوابط  شهريه دوره )3. دارد
التر دروس حوزوي بـا توجـه بـه كارنامـه حـوزوي، تحصـيل       البالغه و ساير مسابقات فرهنگي و ورزشي، بر اساس رتبه دانشجو در آزمون ورودي سازمان سنجش، اتمام پايه هفتم و با كريم و نهج

هاي خدمات جانبي بـر اسـاس    برابر مصوبه هيأت امنا هزينه) 5. شوند ، از تخفيف در شهريه برخوردار مي)مصوب دانشگاه(نامه تخفيفات  طبق آيين. .. همزمان بيش از يك دانشجو از يك خانواده و
ميـدان   ،متري صدوق 45انتهاي  ،قم: نشاني) 7 .مراجعه نمايندفوق  داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني) 6 .واهد شدتصويب شوراي دانشگاه از دانشجو اخذ خ

   025-32925765: نمابر     32130348: تلفن  . فيدم
www.haraz.ac.ir  آملـ  رازهآبان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  46135-686: صندوق پستي     .29انتهاي دريا  ،آمل، خيابان طالب آملي: نشاني) 2. يي به صورت خودگردان تحت نظر دانشگاه وجود داردخوابگاه دانشجو) 1
  011-44296834: نمابر       44296835-44298626-44298308-44265743: تلفن
  www.apadana.ac.ir  شيرازـ آپادانا غيرانتفاعي  مؤسسه* 

نـبش  ، بيهمت جنـو  خيابانابتداي ، معلمميدان ، شيراز: نشاني )3. مراجعه نماييد موسسه گاهجهت كسب اطالعات بيشتر به وب) 2. باشد خودگردان ويژه خواهران مي خوابگاه يكراي موسسه دا) 1
  071-36318494: نمابر    36300853 :تلفن              71859-86666: كدپستي               23كوچه 

  www.uca.ac.ir  اروميهـ آذرآبادگان غيرانتفاعي  ؤسسهم* 
به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف ) 2 .در صد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 20و  30، 50 دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه بترتيب از تخفيف )1

هاي خودگردان اسكان دهد و هزينه آن به عهده خـود   اين موسسه تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه) 3. يقات و فناوري تعلق خواهد گرفتصندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم، تحق
دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهنـد   )5. باشد اين موسسه داراي سالن ورزشي، سالن استخر و همچنين داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه مي )4. دانشجو خواهد بود

                 57155-1991: كدپستي201  شماره ،روبروي مجتمع فرهنگي شمس ،بلوار شهيد باهنر ،اروميه: نشاني )7. به كليه قهرمانان اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت) 6. شد
  044-33839350: مابرن       33828351-33827771-33829974 :تلفن
  www.armanrazavi.ir  )ويژه خواهران(مشهد ـ آرمان رضوي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

اول تخفيف شـهريه ثابـت در نيمسـال     )4 .داراي خوابگاه خودگردان )3 .هاي اول تا سوم به رتبه )درصد 10و 20، 30(تخفيف شهريه ثابت  )2 .پرداخت وام كمك شهريه به دانشجويان متقاضي )1
تقسيط پرداخت شـهريه   )6 .تسهيالت پرداخت شهريه فرزندان گرامي شهيد و ايثارگر توسط بنياد محترم شهيد )5. ه باشندويژه داوطلباني كه اين موسسه را بعنوان اولويت اول تا سوم انتخاب نمود

 ،مشـهد : نشـاني ) 9 .ه تحصيلي رايگان توسط كلينيك مشاوره دانشگاه و سايت رايانه و اردوهاي دانشـجويي ارائه مشاور )8 .ارائه تسهيالت غذا با نرخ دانشجويي )7 .در صورت تقاضاي دانشجويان
       051-36629822 :نمابر          09151031759 و 09151111459و  36628300 : تلفن         . 7/1اديب جنوبي  ،)ع(بزرگراه امام علي

  www.afagh.ac.ir  اروميهـ آفاق غيرانتفاعي  مؤسسه* 
 بـه  )3هاي خودگردان و مهانسراها معرفي خواهند شـد   دانشجويان به خوابگاه) 2. گيرند سوم هر رشته مقطع بر اساس معدل ترم تحصيلي مشمول تخفيف شهريه قرار مي دانشجويان رتبه اول تا )1

) 5. تحصـيلي  درصد شهريه 100تا  50تخفيف ويژه براي قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري از ) 4 .دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام تعلق خواهد گرفت
سنه شـهريه  الح در هر ترم وام قرض هاي عامل بر اساس توافق نامه با بانك) 6 .شود انتخاب نمايند تخفيف ويژه داده مي آموختگان اين موسسه كه در مقطع كارشناسي ارشد مجددا آفاق را به دانش

) 8. موسسه نيـز برخـوردار خواهنـد شـد    ) ع(خيريه امام جواد  دانشجويان واجد شرايط از وام بال عوض صندوق )7. گردد سپرده گذاري پرداخت مي با معرفي از طرف موسسه و با شرايط عالي بدون
  044-32259590 :نمابر 32225459و  32259590-1 :تلفن   5714783635 :تيكدپس   571551915 :صندوق پستي  .دستغيب، كوي اورژانس خيابان شهيد ،اروميه: نشاني

  www.afarinesh.ac.ir  بروجردـ  علم گستر آفرينشغيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشـجويان ممتـاز در هـر    ) 3. باشند مي ه شهريه برخوردارجشنواره خوارزمي از تخفيف ويژ پذيرفته شدگان المپيادها و) 2. باشد وابگاه خودگردان براي خواهران و برادران ميخ اين موسسه داراي) 1

 :نشاني) 6. گيرد مي به دانشجويان با شرايط الزم وام تعلق) 5. باشند تخفيف ويژه شهريه برخوردار مي هاي معظم شهدا و ايثارگران از خانواده) 4. از تخفيف ويژه شهريه برخوردار خواهند شد نيمسال
  066-42468380: نمابر       42468397-42468255: تلفن  593 :صندوق پستي      ). عج(كوي وليعصر آباد شمالي، سالما بروجرد، جاده كمربندي،

  www.aletaha.ac.ir  )ويژه خواهران(تهران ـ آل طه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
هـاي پـذيرش ايـن مؤسسـه      ليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از اولويتهاي واالي انقالب اسالمي و رعايت اخالق و احكام دين مبين اسالم و ك به ارزش اعتقاد )1

 )3. دانشجويان استعدادهاي درخشان از پرداخـت شـهريه ثابـت دو نيمسـال اول تحصـيلي معـاف خواهنـد بـود         )2. باشد كه رعايت آن در طول دوره تحصيل براي پذيرفته شدگان الزامي است مي
فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان با ارائه تأييديه از بنياد شهيد، مطـابق   )4. نامه داخلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود ان برتر مسابقات قرآني و حافظان كل قرآن كريم مطابق آييندانشجوي

مند خواهنـد   نامه داخلي از تخفيف در شهريه ثابت بهره مطابق بندهاي آيين 1000اسري با رتبه كشوري كمتر داوطلبان ممتاز آزمون سر )5. نامه مربوطه از تحصيل رايگان برخوردار خواهند بود آيين
تحصيلي به شرط  هاي برتر در هر نيمسال دانشجويان داراي رتبه )7. مند خواهند شد ها و مسابقات علمي، پژوهشي، فرهنگي و ورزشي از تخفيف در شهريه ثابت بهره نفرات برتر در جشنواره )6. شد

 )9. گردند دانشجويان اين مؤسسه از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار مي )8. از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند بود 17اخذ معدل باالي 
توانند براي كسب اطالعـات   داوطلبان مي) 10 .نمايند اوره الزم را انجام داده و بر مديريت سالم خوابگاه نظارت ميهاي خصوصي داراي مجوز، مش مؤسسه در خصوص معرفي دانشجويان به خوابگاه

  021-44320647-9: تلفن   .شهران، بلوار كوهسار، خيابان مدرسه تهران، نيايش غرب،: نشاني) 11. مراجعه نمايندفوق مؤسسه به نشاني وبگاه بيشتر از شرايط كلي و اختصاصي مؤسسه به 
  www.amol.ac.ir  آملغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   011-44229764: نمابر    44152691-4 :تلفن       .20بخش، پالك  طالب آملي، خيابان فياض آمل، بلوار: نشاني
  www.aihe.ac.ir  آيندگان ـ تنكابنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

معرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه ) 6 .امكان كار دانشجويي) 5 .دانشجويي بيمه حوادث) 4 .پرداخت وام دانشجويي) 3 .دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه به) 2 .تحصيل تقسيط شهريه در طول) 1
انگليسي و فني و  هاي زبان برگزاري دوره) 9 .يشرفتههاي آموزشي و تحقيقاتي پ ها و كارگاه آزمايشگاه مجهز بودن به) 8 .ارائه خدمات رايگان پزشكي و مشاوره) 7 .وابسته به دانشگاه هاي به خوابگاه

هـاي بيـرون از    صنعتي زمينه را براي فعاليـت  ضمناْ اين موسسه با عقد قرارداد همكاري با مراكز علمي و. جانبازان و ايثارگران هاي شهدا اعطاي تسهيالت ويژه به خانواده) 10 .اي در دانشگاه حرفه
   011-54288851الي  4: تلفن         .شهيدان حيدري جنب سالن ورزشي ،خيابان فردوسي غربي ،تنكابن: شانين) 11. نمايد دانشگاه ميسر مي



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 146 صفحه ها پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

www.kamal.ac.ir  مال ـ اروميهكين ئآغيرانتفاعي  مؤسسه* 
تامين استفاده از اماكن ورزشـي و  ) 3. برگزاري اردهاي زيارتي و سياحتي ... رفاه وتسهيالت وام صندوق  )2 .بنياد شهيد و امور ايثارگران هاي داراي تسهيالت خاص دانشجويان ايثارگر و خانواده) 1

      33456139-33489212-473541-33477058-33477059 :تلفن       186پالك  ،جنب بيمارستان فوق تخصصي شمس) دانشكده(بلوار شهيد بهشتي ، اروميه: نشاني) 4 .تفريحي
  044-33473541 :نمابر
  www.abrar.ac.ir  )ويژه خواهران(تهران ـ ابرار غيرانتفاعي  مؤسسه* 

.202شهريور جنوبي، نبش كوچه عامري شهرابي، پالك  17خيابان   ميدان خراسان،تهران، : نشاني
  www.ebne-yamin.ac.ir  سبزوارـ ابن يمين غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  051-44223554: تلفكس        44231755-44242241 :تلفن .         راتخراسان رضوي، سبزوار، ميدان فرمانداري، جنب مخاب: نشاني
  www.atrak.ac.ir  قوچانـ اترك غيرانتفاعي  مؤسسه* 

امـور   همكاري با بنياد شـهيد و  )3. ردگي دانشجويان با شرايط الزم وام دانشجويي تعلق مي به )2. شود تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده مي در پايان هر ترم) 1
   051-47231737-39: تلفن     .جنب نمايندگي ايران خودرو ،مشهد ـجاده قوچان  2كيلومتر ان، قوچ: نشاني) 4. گيرد ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان انجام مي

  www.ijtihad.ac.ir  اجتهاد ـ قمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
محتـرم آنـان    طالب و خانواده )3. باشند مند مي دانشجويان ممتاز، از تخفيف در شهريه بهره) 2. باشند مند مي با ارائه گواهي معتبر، از تخفيف در شهريه نيمسال اول بهره يان قرآن،حافظان و قار) 1
در صورت احراز  )5. باشند مند مي از تخفيف بهره) فرزندان همسر و(و جانبازان گرانقدر و خانواده آنان خانواده معزز شهدا، ايثارگران ) 4. باشند مند مي در هر نيمسال از تخفيف بهره) همسر و فرزندان(

الزامي  جويانرعايت موازين اسالمي براي دانش )7 .به سايت موسسه مراجعه فرماييد در خصوص تسهيالت و تخفيفات و شرايط آنها) 6 .توانند از تقسيط شهريه استفاده كنند شرايط، دانشجويان مي
خصـوص رشـته    توضيحات الزم و اطالعات تفصـيلي در  )10. حيط آموزشي خواهران و برادران، تفكيك شده استم) 9. براي دانشجويان خواهر الزامي است) چادر(استفاده از حجاب برتر  )8. است

و حـوزه  ) قرائـت و كتابـت  (قرآني  ر آموزش قرآن و حديث، تربيت مربي آموزش قرآن و حديث، هنرهايحديث، تربيت دبي هاي مطالعات قرآن، مطالعات شامل حوزه(كارشناسي علوم قرآن و حديث 
ن موسسه، به داوطلبا  انتخاب رشته در خصوص )11. گردد مي هاي ارائه شده، در سايت موسسه آموزش عالي اجتهاد تقديم دانشجو بر اساس سرفصل هاي مورد عالقه  و تعيين حوزه) فرهنگ و رسانه

  .)نام محل ثبت(، ساختمان آموزشي 14، پالك )شهيد پروان( 2فضاي سبز، كوچه  ، جنب10خيابان معلم غربي، معلم  ،قم: نشاني) 12 .گردد محترم، مشاوره تحصيلي تلفني ارائه مي
    3715785954 :كدپستي   35 ، پالك»)ره(امام خميني كوي بيت « 11 معلم خيابان معلم غربي،، قم: نشاني ساختمان اداري آموزشي) 13  *   37156-96973: كدپستي

   025-37749201 :نمابر           37749200 :لفنت       37135-1173: صندوق پستي
  www.adib-mazandaran.ac.ir  اديب مازندران ـ ساريغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 ايـن موسسـه   )3. گيـرد  به دانشجويان با شرايط الزم وام تعلـق مـي   )2. شود داده مي ب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيفتحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كس در پايان هر ترم) 1
در خصوص پرداخت شهريه ثابت  ايثارگران همكاري با بنياد شهيد و امور )5. شود اي داده مي دانشجويان غذاي يارانه به) 4. همكاري الزم در تامين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خواهد داشت

هـاي برتـر    رتبـه ...  هاي مختلف فرهنگـي، ورزشـي، علمـي و    رشته به دانشجوياني كه در )7. دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد )6. پذيرد و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي
 ،آبـاد  بلوار فـرح  ،ساري: نشاني )9. استفاده از سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد امكان تردد دانشجويان با )8. شود ف داده ميدرصدي از شهريه ثابت تخفي ،نمايند كشوري يا استاني را كسب

  011-33033960:نمابر            33033941-43 :تلفن .    دانشگاه آزاد اسالمي نرسيده به
  www.adiban.ac.ir  اديبان ـ گرمسارغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هاي  دوره برگزاري )4 .التحصيالن برنامه ريزي جهت اشتغال فارغ )3 .بهره براي پرداخت شهريه امكان استفاده از تسهيالت بانكي بدون )2 .باشد دانشجويي بدون پرداخت اجاره مي ارائه خوابگاه) 1
اي بـراي كليـه    استفاده از غذاي يارانه باشد و امكان سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي )6 .رداخت شهريهتقسيط در پ امكان )5 .مهارتي با هزينه دانشگاه جهت اماده سازي افراد براي اشتغال

ترم بعد  باشد در 17باالي دانشجوياني كه معدل نيمسال آنان  )8. است اي دانشگاه با امكان اتصال نامحدود به اينترنت براي كليه دانشجويان قابل استفاده سايت رايانه )7. باشد دانشجويان فراهم مي
تواننـد از   تحصيل باشند مي مادامي كه دو دانشجو از يك خانواده در مؤسسه مشغول به )10. دارد امكان استفاده از كتابخانه ديجيتال در كنار كتابخانه فيزيكي وجود )9. برخوردارند از تخفيف شهريه

هـاي   كالس )12. خواهند بود وختگان مؤسسه در مقاطع باالتر اين مؤسسه پذيرفته شوند از تخفيف شهريه در كل طول تحصيل برخوردارآم در صورتي كه دانش )11. تخفيف شهريه استفاده نمايند
شـهرك   و  تهران، بـين پـل هـوايي    ـ ضلع شمالي جاده مشهد ،گرمسار: نشاني) 13. برنامه ريزي گردد دو روز آخر هفته گردد براي افراد شاغل حتما شود و تالش مي مؤسسه در دو روز تشكيل مي

  023-34557261-66: تلفن          .صنعتي گرمسار
  www.edu.ac.ir  ارشاد ـ دماوندغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  021-66483608: نمابر   66483602-7: تلفن  14168-34311: كدپستي  21پالك   تهران، خيابان انقالب اسالمي، ابتداي خيابان وصال شيرازي، كوچه شهيد رضا نايبي،: نشاني واحد خواهران
  021-76332410: نمابر    76332404-9: تلفن     39719-11113: كدپستي.   دماوند، گيالوند، روبروي پليس راه ابتداي شهرگ كار، جنب گاز، خيابان شهيد تندگويان: نشاني واحد برادران

  www.arvandan.ac.ir  اروندان ـ خرمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   061-53536422-53536423: تلفكس                 .جنب دبيرستان شهيد رجايي ،)كوي نيرو(كوي شهيد عباسپور  ،)ع(ابيطالب ابن اتوبان علي ،خرمشهر: نشاني

  www.osve.ac.ir  تبريزـ معاصر  وهاسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
بـه  ) 2 .منـد خواهنـد شـد    بهـره . .. استفاده از اسـتخر و سـوناي ويـژه دانشـجويان و     اردوهاي تفريحي و علمي، راهيان نور، م به سفراعزا سالن ورزشي، دانشجويان از امكانات رفاهي شامل غذا،) 1

 پاسـداران،  بزرگـراه  تبريـز، : نشـاني  )4. هاي مختلف ورزشي و فرهنگي جوايز ويژه اعطا خواهد شد به دانشجويان داراي مقام در رشته) 3 .دانشجويان رتبه اول و دوم تخفيف شهريه داده خواهد شد
    041-36665601-4 :تلفن                51559-58345: كدپستي    .كوي الهيه، خيابان سبالن به طرف باغميشه، ،شهيد فهميده ميدان

  www.eshragh.ac.ir  اشراق ـ بجنوردغيرانتفاعي  مؤسسه* 
تخصـيص وام صـندوق   ) 4. هاي تربيت بدني و فوق برنامـه  سالن ورزشي جهت كالس) 3. خوابگاه در قالب بخش خصوصي) 2. وري و بوفهسالن غذاخ، داراي تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي) 1

 جـاده  5كيلـومتر   بجنـورد،  ،خراسان شـمالي : نشاني )7. سرويس اياب و ذهاب شركت اتوبوسراني از سطح شهر به محل دانشگاه) 6. تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه ممتاز در هر ترم) 5. رفاه
 058-32285709: نمابر                 32285701-7 :تلفن        .المللي بعد از نمايشگاه بين ،اسفراينـ  اردكان

  www.eqbal.ac.ir  اقبال الهوري ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
بـراي دانشـجويان سـرويس    ) 2 .شـد  مند خواهند  درصد شهريه ثابت جهت نيمسال بعد بهره 20و  30، 50ب از تخفيف هاي اول تا سوم در هر گروه آموزشي به ترتي در هر نيمسال تحصيلي رتبه) 1

 051-38210073: نمابر            382100757-7: تلفن          9سرافرازان  ،سرافرازان بلوار ،بلوار پيروزي ،مشهد: نشاني) 3 .اياب و ذهاب رايگان در نظر گرفته شده است
  www.alghadir.ac.ir  تبريزغيرانتفاعي الغدير ـ  مؤسسه* 

ارائه خوابگاه خـودگردان بـه دانشـجويان دختـر و      )3 .دانشجويان شاهد و ايثارگر درصدي به 100ارائه تخفيف  )2. گردد اساس مقررات داخلي موسسه تمهيداتي ارائه مي بر به دانشجويان ممتاز) 1
 )6 .نامـه وزارتـي   آيـين  اي برابـر  ارائه غذاي گرم يارانه )5 .دانشجويان طبق مقررات صندوق رفاه دانشجويان تسهيالت پرداخت وام شهريه به )4 .هاي خودگردان گاهدانشجويان پسر به خواب معرفي

    5166898691 :كدپستي            .گلها بانياجاده ائل گلي، ويالشهر، انتهاي خ تبريز،: نشاني )7. چاپي و الكترونيكي امكان استفاده از مجالت و كتب بصورت نسخه
 041-33822204: نمابر        33822203 :تلفن
  www.iranian.ac.ir  تهرانـ ايرانيان ) مجازي(كترونيكي غيرانتفاعي ال مؤسسه* 

حضور ) 3 .هموسستوانايي در پرداخت شهريه مطابق مصوبات هيات امناي  )2 .هسموسهاي مجازي  جهت استفاده از آموزش) با سرعت مناسب(داشتن يك دستگاه رايانه متصل به شبكه اينترنت ) 1
تهـران،  : نشـاني ) 6 .فاقد امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه دانشجويي اسـت اين موسسه ) 5. هاي غيرعملي بصورت غيرحضوري و مبتني بر شبكه اينترنت است آموزش )4 .فيزيكي در كليه امتحانات

    021-66124000: تلفن                      .7پالك ، توحيد، كوچه فرهاديه ييده به خيابان آزادي، روبروي متروخيابان توحيد، نرس
  www.faran.ac.ir  تهرانـ فاران مهر دانش ) مجازي(كترونيكي غيرانتفاعي ال مؤسسه* 

    021-88661654: تلفن          . 2گان، نبش كوچه همسايگان، پالك ، بعد از پارك ساعي، روبروي بيمارستان مهر)عج(عصر تهران، خيابان ولي: نشاني
  www.nooretouba.ac.ir  تهرانـ نورطوبي ) مجازي(كترونيكي غيرانتفاعي ال مؤسسه* 

      021-66958322   : ابرنم    610171000-6: تلفن.     3تهران، ميدان انقالب، خيابان كارگر شمالي، نرسيده به خيابان نصرت، كوچه مهر، پالك : نشاني
  www.unialmahdi.ir  )ويژه خواهران(اصفهان ـ  مهدي مهرغيرانتفاعي ال مؤسسه* 

ضـوابط   به دانشـجويان واجـد شـرايط بـر اسـاس     ) 2. د شدنخواه شهريه ثابت برخوردار درصد 50 و 60، 70دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر سال تحصيلي اين مؤسسه به ترتيب از تخفيف ) 1
نامـه از طـرف مؤسسـه بـه صـورت وام       گيرد، به عالوه بر اساس تفاهم نامه همكاري با بانك عامل، شهريه دوره تحصيلي دانشجوي متقاضي با معرفي صندوق رفاه دانشجويي وام شهريه تعلق مي

خوابگـاه خـودگران ويـژه    : دانشجويان از امكانات رفـاهي شـامل  ) 4. هزيستي در خصوص پرداخت شهريهو ب امور ايثارگران، كميته امداد همكاري با بنياد شهيد و) 3. گردد الحسنه پرداخت مي قرض
   .شـمالي  انتهاي بلوار غـدير، بلـوار پاسـداران    شهر، سپاهان اصفهان،: نشاني) 5. مند خواهند شد بهره...  اي، بيمه حوادث، مشاوره، پزشك، اردوهاي علمي، تفريحي و خواهران، يك نوبت غذاي يارانه

 031-3651861: نمابر       36516821-36508280: تلفن
  www.alvand.ac.ir  وند ـ همدانغيرانتفاعي ال مؤسسه* 

از  )3. هاي خودگردان مورد تاييد اسـتفاده نماينـد   توانند از خوابگاه دانشجويان مي )2. درصد شهريه ثابت تخفيف اعمال خواهد شد 50ورودي هر سال  17 براي دانشجويان رتبه اول معدل باالي) 1
امكان دسترسي دانشجويان بـه منـابع    )5 .توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويي استفاده نمايند دانشجويان مي )4. سوي موسسه غذاي گرم با يارانه براي دانشجويان پيش بيني شده است

ي فـوق  توانيد به سـايت موسسـه بـه نشـان     جهت كسب اطالعات بيشتر مي )7. باشد هاي مورد نياز مي موسسه مجهز به كارگاه )6. سسه فراهم شده استهاي علمي از سوي مو الكترونيك و پايگاه
 081-34246748 :نمابر            34246747: تلفن           .جنب مركز آموزش مخابرات ،بلوار زينبيه ،زاده عبداهللا ميدان امام ،همدان: نشاني) 8 .مراجعه نماييد



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 147 صفحه ها پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  www.iju.ac.ir  ـ يزد) ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشـجويان از مزايـاي وام   ) 2. تـامين خواهـد شـد    )موقت م يائدا خوابگاه خودگردان(گرفته است و براي كليه متقاضيان خوابگاه با نظارت دانشگاه  دانشگاه در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار) 1

فرهنگـي و   ،)رتبه اول تا سوم( علمي ممتاز دانشجويان) 3 .دانشجويي برخوردارند و مزاياي بيمه حوادث) در صورت مساعدت صندوق رفاه دانشجويان(ريال  000/000/3 در هر ترم تا سقف شهريه
هاي آزمايشي علوم رياضي و  نيمسال به داوطلبان گروه 7به مدت  ريال 000/500/7 خت مبلغپردا) 4. شوند برخوردار مي% 50تا سقف  )ثابت و متغير( شهريه ترم از معافيت در هر ورزشي هر رشته،

 كليـه دانشـجويان  ) 5 .)بـا حفـظ شـرط معـدل    ( گيـرد  تعلق مي 1500خارجي با رتبه كمتر از  هاي هاي آزمايشي هنر و زبان و داوطلبان گروه 2000علوم انساني با رتبه كمتر از  فني، علوم تجربي و
 .شـوند  برخوردار مي) مطابق مصوبه هيات رئيسه براي هر ترم(از تخفيف شهريه  18معماري با معدل باالي  و دانشجويان دانشكده علوم انساني و هنر و 17كده فني و مهندسي با معدل باالي دانش

 مركز رشد كسب و كامپيوتري، اينترنت وايرلس، كتابخانه مركزي و ديجيتال، باشگاه كارآفريني، هاي امكان استفاده رايگان از سايت )7. ترم به صورت اقساط امكان پذير است پرداخت شهريه هر) 6
 035-38233729 :نمابر     38281200-4: تلفن   .)ع(االئمهبلوار جواد، بلوار شهيدان اشرف صفائيه،، يزد: نشاني) 8. باشد مهيا مي )با نرخ دانشجويي( كار، مركز مشاوره و سلف سرويس غذاخوري

  www.omidnahavand-ihe.ac.ir  اميد ـ نهاوندغيرانتفاعي  مؤسسه* 
                    081-33224300-1 :تلفن        65915-466 :صندوق پستي      .اي روبروي اداره فني و حرفه ،خيابان رسالت نهاوند،: نشاني

  www.amin.ac.ir  امين ـ فوالدشهر اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
وجود سرويس اياب و ذهاب از اصفهان و ) 3. الحسنه موسسه عالوه بر وام صندوق رفاه دانشجويي مندي از وام قرض هرهب) 2 .خوابگاهي دخترانه و پسرانه با امكانات كامل هاي مجهز به سوييت) 1

برگـزاري  ) 7 .تفريحـي و زيـارتي   سفرهاي علمي، پژوهشي،) 6 .متنوع هاي فرهنگي و پژوهشي برنامه) 5 .هاي ورزشي دانشجويان برتر و دارندگان مقام وجود تخفيف شهريه جهت) 4 .ها شهرستان
بهزيسـتي و   امـداد،  تخفيف شهريه به دانشجويان تحت پوشش كميتـه ) 9...  اينترنت و پيشرفته، يهاي كامپيوتر سايت كتابخانه مركزي و ديجيتال، جهز به سلف غذاخوري،م) 8. مسابقات ورزشي

 031-52636161: تلفن     .مقابل بانك ملي طالقاني، خيابان ،A2محله  فوالدشهر، اصفهان،: نشاني) 11 .هاي تحصيلي دريافت شهريه دانشجويي بصورت اقساط در كليه ترم) 10 .اد شهيدبني
  www.andishmand.ac.ir  انديشمند ـ الهيجانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

013-42420291-3: تلفن        4415173795: كدپستي                    .خ زاهد، خيابان نخجير شرقيگيالن، الهيجان، ميدان شي: نشاني
  www.andishehi.ir  انديشه ـ جهرمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  071-54227802 :نمابر        54233094-98 :تلفن              74177-65594 :كدپستي                .  متري انديشه 25خيابان  بلوار معلم، جهرم،: نشاني
  www.andishesazan.ac.ir  ـ نكامازندران  يهپاعلوم انديشه سازان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

) 4. دانشجويان ممتاز اول تا سـوم  هتخفيف ويژه شهريه ب) 3. علوم ارائه غذاي گرم براي دانشجويان در موسسه و خوابگاه طبق تعرفه وزارت )2 .دختر خوابگاه خودگردان مجهز براي دانشجويان) 1
 تقسيط كل شـهريه از  )6 .)رايگان(پرسرعت  اينترنت )5 .مند خواهند شد درصد شهريه ثابت در ترم اول بهره 50 تا 30دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب نمايند از تخفيف 

 .باشـند  سال برخوردار مي رفاهي شامل اعزام به سفر راهيان نور و اردوهاي علمي و تفريحي، زيارتي و پژوهشي در هر كليه دانشجويان از امكانات )7 .نام و انتخاب واحد تا پايان تحصيل ابتداي ثبت
انشـجوياني  د) 10 .سال با اهداي جوايز هر ي در پايانتقدير از دانشجويان فعال در حوزه علمي و فرهنگي و پژوهش )9 .رصدد 20تخفيف هزينه خوابگاه خودگردان به دانشجويان ممتاز به ميزان  )8
) 12. وزارت علـوم  پرداخت وام دانشجويي از طريق صندوق رفاه دانشـجويان ) 11 .برخوردار خواهند شد درصد 30تا  20تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند از تخفيف شهريه ثابت بين  كه

خيابـان   ،نكا ،مازندران: نشاني) 15. مراجعه نماييد فوقموسسه به نشاني وبگاه اطالعات بيشتر به كسب جهت  )13 .ايثارگران بنياد شهيد و امور تخفيف شهريه به دانشجويان تحت پوشش سازمان
   011-34742444-34746689 :لفنت    48419 -17155: كدپستي.         جنب بانك ملي ،روبروي كوچه فرمانداري، انقالب

    انوارالعلوم ـ بندرانزليعي غيرانتفا مؤسسه* 
 013-44435060و   44345498 : تلفن              .2جنب كوچه ايثار  ،خيابان محراب اول ،بلوار معلم ،ميدان ماال ،بندر انزلي: نشاني

  www.ooj.ac.ir  اوج ـ آبيكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  028-32882310-13 :تلفن   3441311548 :دپستيك.       ب فرماندهي نيروي انتظاميجن، ابتداي شهرك قدس، )عج(وليعصر از ميدان بعد، آبيك :نشاني

  www.irm.ac.ir  ايرانمهر ـ قروهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
087-35249962: نمابر        35247736 - 35249963 :تلفن         .خيابان ابوذر ،قروه كردستان،: نشاني

  www.uiam.ir  شه ـ ماليرغيرانتفاعي ايمان و اندي مؤسسه* 
081-32441410-2 :تلفن      ) شهرك مالير( 2جاده همدان، شهرك صنعتي شماره 1كيلومتر  مالير،: نشاني

  www.bakhtar.ac.ir  ايالمـ  باخترغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 ،تخفيفات ديگري براي نويسندگان مقـاالت دانشـجويي  ) 2. گيرد صد شهريه ثابت تخفيف تعلق ميدر 50و 75، 100در پايان هردوره تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هررشته به ترتيب ) 1

مبنـاي   دانشجوياني كه براي مقاطع باالتر در همين موسسـه پذيرفتـه شـوند بـر     و برندگان مسابقات قرآني و مذهبي ،حضور دو دانشجو از يك خانواده ،برندگان المپيادهاي علمي ورزشي فرهنگي
) 4. گيـرد  سال تحصيلي در حد امكان و به صورت خودگران صورت مي پسر غيربومي ورودي هر تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر و) 3. نامه تشويق و تخفيف دانشجويان اعمال خواهد شد آيين

انتهـاي خيابـان    رزمنـدگان، ميـدان دانـش،    ايالم،: نشاني) 5 .ايانه موسسه استفاده نمايندسايت ر كتابخانه و ـ  مركز جواردانشگاهي خدمات مركز مشاوره و توانند از دانشجويان در طول تحصيل مي
  084-32201400: نمابر            32201401-5 :تلفن       69313-83638 :كدپستي.    مهديه

  www.barayand.ac.ir  شاهرودـ  برايندغيرانتفاعي  مؤسسه* 
براي دانشجويان غيربومي دختـر،   )2. درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد 10و  20 ،30هر نيمسال به ترتيب  هر رشته تحصيلي در در) سوم تا هاي اول رتبه(موسسه  به دانشجويان ممتاز) 1

           023-32397825-7 :تلفن        3614898547 :كدپستي           .خيابان نيايشنبش ، دانشگاه، خيابان پژوهش شاهرود، شهرك: نشاني )3. خوابگاه خودگردان فراهم گرديده است
  www.basir-abyek.ac.ir  بصير ـ آبيكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

سـرويس  ) 3. پـذيرد  نام به صورت اينترنتي انجام مي ثبت )2 .ستكيلومتري تهران واقع شده ا 70 در فاصله) غذاي گرم و امكانات آزمايشگاهي(موسسه با امكانات آموزشي و رفاهي مناسب اين ) 1
هـاي   در حـوزه  هـاي آموزشـي بـه صـورت رايگـان      كارگاه )5. تقسيط شهريه و اعطاي وام دانشجويي ميسر است امكان )4. باشد اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه برقرار مي

  .ها و دو دانشجو از يك خانواده دوره تخفيف، تقدير و تشويق براي دانشجويان ممتاز ورودي، دانشجويان ممتاز طي) 6. گردد مهندسي برگزار ميـ سي و فني حسابداري، بازرگاني، رفتاري، روانشنا
  028-32896340: نمابر     32894858-9: تلفن       .نيايش انتهاي بلوار جنب اتوبان، آبيك، :نشاني) 7

  www.baharihe.ac.ir  مشهدـ هار بغيرانتفاعي  مؤسسه* 
غيرانتفـاعي بـه عنـوان     -هـاي غيردولتـي   بين موسسات آموزش عالي و دانشگاه ثابت در ترم اول براي داوطلباني كه در انتخاب رشته، موسسه آموزش عالي بهار را در درصد شهريه 50تخفيف ) 1

 هـاي خـودگردان رسـمي جهـت دانشـجويان      اين موسسه با خوابگـاه  )3. 16بودن حداقل معدل  ويان رتبه اول تا سوم به شرط داراتخفيف شهريه ثابت براي دانشج )2. كنند انتخاب مي اولويت اول
   91895-1761: ستيصندوق پ)         روبروي ايستگاه متروي كوثر( 32 ، پالك2آباد، بلوار كوثر، نبش كوثر شمالي  مشهد، بلوار وكيل: نشاني) 4. غيربومي قرارداد منعقد نموده است

  051 -38817019: نمابر        38840455-38837199-38817114: تلفن
  www.baharan.ac.ir  گرگانـ  بهارانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

خصـوص   همكاري با بنياد شهيد و امـور ايثـارگران در   )4 .برخورداري دانشجويان از بيمه حوادث )3 .اي به دانشجويان تحويل غذا گرم يارانه )2 .وام تحصيلي به دانشجويان واجد شرايط ياعطا) 1
هـاي   آور در فعاليـت  تخفيف بخشي از شهريه ثابت به دانشجويان مقـام  )6 .تخفيف بخشي از شهر ثابت به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم تحصيلي )5 .پرداخت شهريه فرزندان شاهد و ايثارگر

هـاي كشـاورزي    هاي مجهز به ويديو پروژكتور، كتابخانه، سلف سرويس، سالن كنفرانس، سالن كامپيوتر و زمين انات و فضاي آموزشي مناسب شامل كالسبرخورداري از امك )7 .فرهنگي و ورزشي
) 9 .راث فرهنگـي و گردشـگري از طريـق موسسـه    هاي خودگردان داراي مجوز رسمي از سازمان مي معرفي دانشجويان غيربومي به خوابگاه )8 .هاي مختلف هاي مرتبط با رشته جهت انجام عمليات

 017-32173670: نمابر   32174540، 32171034 ،32173671 :تلفن    49148-98939: كدپستي  .بلوار جرجان، انتهاي جرجان پنجم ،گرگان) 10. تقسيط شهريه در طول يك نيمسال تحصيلي
  www.baharandisheh.ac.ir  چابهارـ  بهار انديشهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   0545-3334201: نمابر       3331355: تلفن        99719-57654: كدپستي.         استان سيستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، گلشهر، ابتداي خيابان دانيال: نشاني
  www.binaloud.ac.ir  مشهدـ  بينالودغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هاي مطالعـه و سـالن غـذاخوري     منظوره ورزشي، سالن ها مجهز به وسايل مدرن كمك آموزشي بوده و موسسه از سالن بسيار بزرگ و چند ها، سالن اجتماعات و كارگاه ها، آزمايشگاه كليه كالس) 1
دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر سـال تحصـيلي بـر اسـاس دسـتورالعمل مربـوط از       ) 3. به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفت) 2. مند است بهره

دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشـجويي برخـوردار   ) 5. هاي دولتي در خصوص پرداخت شهريه همكاري خواهد شد با دانشجويان معرفي شده از ارگان) 4. تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود
هـاي آموزشـي،    از دانشـجويان برتـر در حـوزه   ) 8. باشـند  مند مي كليه دانشجويان از خدمات مشاوره و سالمت بهره) 7. شوند اردوهاي زيارتي، سياحتي و علمي در هر سال برگزار مي) 6. بود خواهند

هاي فرهنگي، اجتمـاعي و   هاي فعال در حوزه موسسه داراي كانون) 10. گان خواهد بودهاي ملي موسسه به صورت راي شركت در همايش) 9. شود فرهنگي، پژوهشي و ورزشي در هر سال تقدير مي
 براي اطالعات بيشتر به سايت موسسه به نشاني) 12. هاي گذشته تمهيداتي فراهم خواهد نمود اين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد، ولي همانند سال) 11. باشد هاي علمي دانشجويي مي انجمن
 051-34230563: نمابر   34230561: روابط عمومي     34230562-5 :تلفن                     4نبش معلم  ،بلوار طرقبه ،مشهد: نشاني) 13. ه فرماييدمراجعفوق 
  www.bineshvdanesh.ac.ir  بينش و دانش ـ محمديه قزوينغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 028-32579092: نمابر   32579092-3: تلفن        34919-34185: كدپستي     .م جمعه، ساختمان آهنگ دانش، جنب دفتر اما3 قزوين، شهر محمديه، منطقه: نشاني
    www.beyhagh.ac.ir  سبزوارـ هق بيغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هيالتي نظير خوابگاه خودگردان، اينترنـت رايگـان و غـذا بـا نـرخ مصـوب       تس) 2. درصدي در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 10و  20، 30دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ورودي از تخفيف ) 1
 051-44668870-72: تلفن    ) امداد(شهرستان سبزوار، خيابان طالقاني، نبش چهاراره رازي: نشاني) 3. دانشجويي به دانشجويان تعلق خواهد گرفت

    www.pars.ac.ir  پارس ـ مهر فارسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
       0782-6524066: نمابر       6524198-6523200-1: تلفن    74451-113 :صندوق پستي     . بلوار پارسيان، شهرستان مهر، فارس استان: نشاني



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 148 صفحه ها پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

    www.parsrazavi.ac.ir  گنابادـ رضوي پارس غيرانتفاعي  مؤسسه* 
0533-7229115 و 7229117: تلفن  .گناباد، خيابان ناصرخسرو، روبروي سالن شهيد كفايي :نشاني

    www.parsa.ac.ir  بابلسرـ  اپارسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
    011-35339301: نمابر      35250682-6: تلفن           . 11پور، پالك  بابلسر، بلوار شهيد شريفي، خيابان شهيد كهن، كوچه شهيد محمد حسين: نشاني

    www.parsian.ac.ir  بيدستان قزوينـ  يانپارسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشـجويان در   )2 .باشـند  اين موسسه از پرداخت كل شهريه تحصيلي معـاف مـي   هاي را در آزمون سراسري كسب نمايند، در صورت انتخاب رشته 500تا  1سهميه، رتبه  دانشجوياني كه بدون )1

به نفرات اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال كه معدل باالي  )3 .شوند نمايد، معرفي مي ارائه خدمات آنان نظارت مي هاي خودگردان داراي مجوز كه موسسه بر فعاليت و نوع صورت نياز به خوابگاه
ه اول تا سوم در هر نيمسال فعال بسيج كه رتب به اعضاي) 5 .گردد مي به فرزندان شهدا و ايثارگران تخفيف اهداء )4. گردد مي اعطاءتخفيف شهريه  درصد 10و 15، 20 بيرا كسب نمايند به ترت 18

هاي علمي از قبيـل اعضـاي تـيم روبوكـاپ، كسـب عنـوان در        به دانشجويان داراي اختراع و فعال در زمينه )6 .گردد برابر دانشجويان عادي تخفيف اعطاء مي را كسب نمايند، دو) 18معدل باالي (
: نشاني) 7. گردد هاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي فعاليتالمللي و ساير  هاي كشوري و بين هاي علمي كشور و المپياد رقابت

  028-33292540: نمابر             33292450: تلفن         .وينا تهران، بعد از پل پلي ـ قزوينقديم جاده  5لومتر يقزوين ك
  www.heip.ac.ir  فريدونكنارـ  رديسانپغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تهيه خوابگاه و تامين مسـكن در حـد مقـدورات     )2. برخوردار خواهند شد در صد 30 و 40، 50سوم هر نيمسال تحصيلي طبق ايين نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب  دانشجويان رتبه اول تا) 1
زمان تعيين شده توسط سازمان سنجش آموزش كشـور از طريـق وب سـايت موسسـه بـه       داوطلبان پذيرفته شده در اين موسسه بايستي در )3. خوابگاه خودگردان امكان پذير است براي معرفي به

                                                . جنب مخابرات ،)ره(فريدونكنار، خيابان امام خميني  استان مازندران، شهرستان: نشاني) 4. جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر مراجعه فرمايندفوق  نشاني
  011-35667240: نمابر       35667241: تلفن
  www.parandak.ac.ir  پرندـ  پرندكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

موسسـه  ايـن  ) 3 .باشـد  خوابگـاهي مـي   موسسه فاقد امكانـات  اين) 2. خواهند بود دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف) 1
در صورت ) 5 .برخوردار خواهند بود دانشجويان اين موسسه از مزاياي بيمه حوادث) 4 .باشد هزينه توسط دانشجو ميسر مي اين سرويس اياب و ذهاب با پرداخت نزديكترين شهر به تهران است، بنابر

ايـن موسسـه   ) 7 .شـود  شهريه ترم اول به صورت نقد دريافت مي تمام) 6 .دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد وارده بهانصراف، دانشجو موظف است، خسارت 
كيلـومتر  : نشـاني ) 9. مراجعه نمايندفوق  نشانيوبگاه مؤسسه به  نام به الزم جهت ثبت پذيرفته شدگان براي اطالع از زمان و مدارك) 8 .موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد برنامه انتقالي به ساير

    086-45284331-45284333-44815480-88051341 :تلفن             .)عج(پرندك، انتهاي خيابان وليعصر  ساوه، شهر ـازاد راه تهران  60
  www.pooyesh.ac.ir  پويش ـ قمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   025-32855016: نمابر         32855011-15: تلفن    37195-1383: صندوق پستي    37139-56331 :كدپستي  .11كوي  ،بعد از پمپ بنزين محمد امين، بلوار غدير،قم، انتهاي بلوار : نشاني
  www.pd.ac.ir  پويندگان دانش ـ چالوسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشجويان به خوابگاه دانشجويي بـا تمـامي امكانـات    ) 2. بعد داده خواهد شد اي در شهريه ترم ت موسس تخفيف ويژهأو مصوبه هيـهر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط  به دانشجويان ممتاز در) 1
) صندوق رفـاه  ين بودجه از طرفدر صورت تام(تحقيقات و فناوري  دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، توانند از وام دانشجويان براي پرداخت شهريه مي) 3 .خودگردان معرفي خواهند شد بصورت

  .كوچه فلسطين خيابان هفده شهريور، چالوس،: نشاني) 5 .گردد در سلف سرويس موسسه ارائه مي به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي) 4 .استفاده نمايند
   011-52217785: نمابر        52217626 :تلفن           46619-34816 :كدپستي

  www.payamgolp.ac.ir  پيام ـ گلپايگانغيرانتفاعي  سهمؤس* 
. هاي اول تا سوم در هر نيمسال از پرداخت درصدي از شهريه معاف خواهند بود دانشجويان رتبه) 2. موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است) 1
گلپايگـان،  : نشاني) 5 .موسسه داراي امكانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي است) 4. مند خواهند شد داده شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان مطابق ضوابط بهرههاي اختصاص  دانشجويان از وام) 3

   031-57243249-50: نمابر            57243244-7: تلفن          8771667596:صندوق پستي         87717179: كدپستي.   جاده خمين 2ميدان معلم، كيلومتر 
  www.fer-pihe.ac.ir  پيروزان ـ فردوسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 )3. باشـد  هاي خودگردان فـراهم مـي   شرايط جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه )2. گردد نامه موسسه تخفيف شهريه اعطا مي رشته تحصيلي در هر نيمسال مطابق آيين به دانشجويان ممتاز هر )1
اسـتان  : نشـاني  )4. وابسته به موسسه آموزش عالي پيروزان پرداخت خواهد شـد  الحسنه فرهيختگان تحصيلي و شهريه خوابگاه دانشجويان در طول دوران تحصيل توسط صندوق قرض ريهكل شه
  056-32731804 :نمابر        32731801-3 :تلفن .          جنوبي، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر خراسان

  www.tabaran.ac.ir  تابران ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشجويان ممتاز علمـي،  ) ب .خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران) الف: گيرد تخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امنا موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق مي) 1

، سازمان بهزيستي و ساير نهادهـاي  )ره(دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني) د .دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در موسسه آموزش عالي تابرانتحصيل همزمان ) ج. فرهنگي و ورزشي
دانشـجويان غيربـومي جهـت     )3. يه تعلق خواهد گرفـت در صورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع، به كليه دانشجويان متقاضي، وام كمك هزينه پرداخت شهر )2 .خيريه

 60/2 آباد، بلوار شريعتي، خيابـان شـريعتي   مشهد، قاسم: نشاني )4. هاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند گرديد هاي دانشجويي به خوابگاه سكونت در خوابگاه
   051-35227223: نمابر          35227215-7: تلفن             91897-13113: كدپستي     .11شماره 

  www.tabnak.ac.ir  تابناك ـ المردغيرانتفاعي  مؤسسه* 
توزيـع يـك وعـده     )3 .گيـرد  دانشجويان به متقاضيان وام دانشجويي تعلق مـي  صورت همكاري صندوق رفاه در )2 .آورد جهت تامين خوابگاه براي متقاضيان بعمل مي موسسه تمامي سعي خود) 1

) 5 .باشـند  با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران از پرداخت شهريه معاف مـي  درصد 25 فرزندان و همسر شهيد و جانباز باالي) 4 .صورت همكاري صندوق رفاه دانشجويان روز، در غذاي گرم در
             )عج(عصر شرق بيمارستان ولي، بلوار معلم ،المرد :نشاني) 6. در شهريه ثابت منظور خواهد شد درصد تخفيف 30و  40، 50وابط دانشگاه به ترتيب ضبراي دانشجويان رتبه اول تا سوم طبق 

  071-52730219 :نمابر     52730218  و  52730217 : تلفن
  www.takestan.ac.ir  )قزوين(تاكستان ـ تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 سـرويس رفـت و برگشـت از تهـران و كـرج و      )2 .هاي جاري و فقط در قبال پرداخت هزينه بدون پرداخت اجاره) به برادران در صورت امكان(به خواهران پذيرفته شده  دانشجويي ارائه خوابگاه) 1
   .برنامـه ريـزي گـردد     راي افـراد شـاغل حتمـا دو روز آخـر هفتـه     گردد ب شود و تالش مي دو روز تشكيل مير موسسه د هاي كالس) 3 .گردد هشتگرد به دانشگاه و بالعكس با اخذ هزينه فراهم مي

تحقيقـات   دانشـجويان وزارت علـوم،   به دانشجويان متقاضي طبق ضـوابط صـندوق رفـاه    )6 .امكان تقسيط در پرداخت شهريه )5 .كمك به دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطه حمايت و )4
بـاالتر ايـن    آموختگـان موسسـه در مقـاطع    در صورتي كه دانش) 8 .امكان استفاده از تسهيالت وام دانشجويي از منابع داخلي موسسه) 7. ندوق پرداخت خواهد شدفناوري وام شهريه مصوب آن ص

هر رشته تحصيلي در هر نيمسال به  در) هاي اول تا سوم رتبه(ز به دانشجويان ممتا) 9. طول تحصيل برخوردار خواهند بود در كل) براساس آيين نامه داخلي(موسسه پذيرفته شوند از تخفيف شهريه 
سـلف  ) 11 .ذيصـالح  با ارائه مدارك معتبـر از مراجـع  ) همسر و فرزندان آنها(معظم شهدا و جانبازان  اعطاي تخفيف به خانواده) 10 .خواهد شد درصد تخفيف شهريه ثابت داده 30 و 40، 50ترتيب 

قزوين، : نشاني) 13 .توانند بصورت رايگان از اينترنت استفاده نمايند دانشجويان مي) 12. فراهم است اي براي كليه دانشجويان باشد و امكان استفاده از غذاي يارانه ميدانشجويي داير  سرويس و بوفه
  028-35246104-35223125: تلفن        3481367784 :كدپستي             .دانشگاه پيام نور جنب ، روبروي ميدان شهيد لشگري،)ره(تاكستان، خيابان امام خميني

  www.tajan.ac.ir  تجن ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 گران در خصـوص همكاري با بنياد شهيد و امـور ايثـار   )4. دانشجويان از بيمه حوادث يربرخوردا )3. اي به دانشجويان ارائه غذاي گرم يارانه )2. دانشجويان واجد شرايط اعطاي وام تحصيلي به )1

سـلف سـرويس و    برخورداري از امكانات و فضاي آموزشي مناسب و )6. رتبه اول تا سوم هر ترم تحصيلي تخفيف بخشي از شهريه ثابت به دانشجويان )5. پرداخت شهريه فرزندان شاهد و ايثارگر
 ،ابتداي جاده بابل ،مشهرئشهرستان قا:  نشاني) 8. فرهنگي و گردشگري از طريق موسسه ي از سازمان ميراثداراي مجوز رسم معرفي دانشجويان غيربومي به خوابگاه خودگردان )7. سالن كامپيوتر

  011-42261594: نمابر         42261624و  42261589: تلفن          47617-96486: يكدپست             .جنب كوچه شكوه
  www.tamishan.ac.ir  تميشان ـ بهشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

امور فرهنگي و تربيـت بـدني، ســامانه پاسـخگويي      موسسه داراي يك ساختمان آموزشي و اداري، دو كارگاه و سايت رايانه، بوفه، كتابخانه تخصصي و كتابخانه مجازي، نمازخانه، پايگاه بسيج، )1
crm زير خط  ،انتهاي خيابان امام ،بهشهر: نشاني )4 .باشد مؤسسه فاقد خوابگـاه مي )3. قام علمي و ورزشيتخفيف براي دانشجويان برتر، دانشجويان كسب كننده م )2. باشد مي هاي علمي انجمن
  011-34546482-34546377-34546378-34546380: تلفن         .راه آهن

  www.ihtohid.ac.ir  توحيد ـ گلوگاهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
جـاده   3كيلـومتر   ،شهرستان گلوگاه ،مازندران: نشاني) 6. خوابگاه خودگردان )5 .سيم رايگان اينترنت بي و مجموعه ورزشي )4 .رتبه اول تا سومتخفيف شهريه  )2. سلف سرويس ،بوفه، انتشارات) 1

  011-34661060-2 :تلفن   .گلوگاه به بهشهر
  www.samen.ac.ir  ثامن ـ نيشابورغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   051-43331600: نمابر       43347072-3 :تلفن              1416نبش آيت جنوبي، پالك  ،)ره(خيابان امام خميني نيشابور،: نشاني
  www.jami.ac.ir  آباد جامي ـ نجفغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ام كرده و در صورت كسب معدل تعيين شده و عدم داشتن هاي مقطع كارشناسي پيوسته را در نيمسال اول به صورت رايگان ثبت ن تمامي پذيرفته شدگان رشته 96-97موسسه در سال تحصيلي ) 1
  031-52636319-20 :تلفن           جنب بانك ملي اله طالقاني، خيابان آيت فوالدشهر،: نشاني) 2. هاي بعدي نيز تداوم خواهد يافت مشكل انضباطي در نيمسال

  www.jdeihe.ac.ir  اصفهانـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  031-33667266: نمابر  33667261-5: تلفن   .انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي، خميني شهر، شهرك منظريه، بلوار پرديس اصفهان،: نينشا
  www.mjdkh.ac.ir  خوزستانـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

           061-33345372-4: تلفن               .خوزستانجنب دانشگاه پيام نور  ،1پرديس  انتهاي بلوار ،انتهاي بلوار گلستان ،اهواز: نشاني



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 149 صفحه ها پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  www.jdgu.ir  رشتـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
ن تقسـط شـهريه بـراي كليـه     امكا) 3. شود شهريه ثابت تخفيف داده مي% 50هاي اول تا سوم هر ورودي  در پايان هر نيمسال به رتبه) 2 .گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد دانشگاه هيچ) 1

اه اطالعات علمي و معتبر دانشگاه داري سيستم كامل اتوماسيون آموزشي، كارت هوشمند دانشجويي، كارت سالمت، و كتابخانه ديجيتال و امكان دسترسي به منابع و پايگ) 4. دانشجويان وجود دارد
: نشـاني ) 6. شـود  تخفيـف در شـهريه داده مـي    هاي اول تا سوم كسب نماينـد  ها و موسسات آموزش عالي مقام يا ورزشي دانشگاهبه دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و ) 5. باشد دنيا مي
  013-33465557: نمابر         33465557: تلفن   .ذوالفقار جنوبي، ميدان واليت، مسكن مهرفاز اول ، بلوار الكان، رشت، گيالن

  www.jdk.ac.ir  كاشمرـ اهي جهاد دانشگغيرانتفاعي  مؤسسه* 
. امكان تقسيط شهريه بـراي دانشـجويان فـراهم اسـت     )2. درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 40تا 20 هاي برتر علمي هر نيمسال تحصيلي طبق آيين نامه از تخفيف بين دانشجويان رتبه) 1

تخصصي جهاد دانشـگاهي خراسـان رضـوي بـا تخفيـف ويـژه        هاي كوتاه مدت و مندي دانشجويان از آموزشامكان بهره )3 .همچنين پرداخت وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط
رات جهـاد  امكان خريد كتاب تخصصي هر رشته از انتشا )5. مند شوندمركز مشاوره ژنتيك، از تخفيف بهره هاي تشخيص طبي و توانند از خدمات تخصصي آزمايشگاهدانشجويان مي) 4 .دانشجويي

هاي كارآموزي و كـاربيني در   معرفي دانشجويان برتر در هر رشته تحصيلي براي گذراندن دوره )7 .خوابگاه دانشجويي موسسه اسكان دانشجويان غيربومي در )6 .دانشگاهي خراسان با تخفيف ويژه
براي دانشجويان يـك   )8 .هاي دانش بنبان آنان پس از طي ا ين دوره به مراكز اشتغال مرتبط و شركت هاي پژوهشي جهاد دانشگاهي كشور پس از اتمام تحصيالت و معرفي ها و گروه پژوهشكده

  0532-8250800 -3 :تلفن    9671697714 :صندوق پستي.   ، روبروي پمپ بنزين)ع(خراسان رضوي، كاشمر، بلوار سيد مرتضي: نشاني) 9. شودمحل سلف سرويس مهيا مي وعده غذاي گرم در
  www.jdhamedan.ac.ir  همدانـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

ورودي در هر تـرم، از تخفيـف شـهريه     بر اساس ضوابط مؤسسه، دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته )2 .با نظارت و كنترل امور دانشجويي تأمين خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران) 1
براسـاس ضـوابط و مقـررات مؤسسـه،     ) 4 .گيـرد به دانشجويان متقاضي وام شهريه، بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان كشور و تخصيص بودجه وام تعلق مـي  )3 .ثابت برخوردار خواهند شد

هـاي علمـي، ورزشـي و     ز رتبـه ئدانشـجويان حـا   )5 .گيردصورت مي) و سازمان بهزيستي) ره(مانند كميته امداد حضرت امام (همكاري الزم با بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير نهادهاي حمايتي 
پالك  ،كوچه جهاددانشگاهي ،اهللا كاشانيابتداي بلوار آيت ،چهارراه خواجه رشيد ،همدان: نشاني) 6 .فرهنگي، طبق ضوابط مؤسسه در طول دوره تحصيل از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد

  081-32529753-32528677: نمابر   129الي  122: داخلي  32513020-32512347: تلفن    65165-3198: صندوق پستي         6517618398: كدپستي           50
  www.chnaihe.ac.ir  چرخ نيلوفري ـ تبريزغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  041-33368864: تلفن      22پالك  ،آبان 13مابين كوي بزرگمهر و كوي  ،پاستور جديد ،چهارراه آبرسان ،تبريز :نشاني
  www.chehelsotoon.ac.ir  اصفهانـ  هلستونچغيرانتفاعي  مؤسسه* 

واهند خ درصد برخوردار 10و  20، 30باالتر به ترتيب از تخفيف شهريه ثابت به ميزان  و 17ها با داشتن معدل  ها و رشته هاي اول تا سوم اين موسسه در هر يك از ورودي دانشجويان ممتاز رتبه) 1
رفاه وزارت علوم، تحقيقات  توانند از وام دانشجويي صندوق دانشجويان مي) 3. تحت نظارت موسسه استفاده نمايند و هاي خودگردان رسمي نزديك توانند از خوابگاه دانشجويان شهرستاني مي) 2. بود

 فاصل پـل جـابر   حد، خيابان جابرانصاري، صفهان: نشاني) 5. جغرافيايي مناسب در داخل شهر با دسترسي آسان موقعيت) 4. استفاده نمايند )صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه در(و فناوري 
          )9داخلي : (نمابر     031-34416240-1: تلفن           81389-83751: كدپستي         68پالك ، انصاري و دادگستري

  www.edu.hafez.ac.ir  شيرازـ  حافظغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   71339-63783: كدپستي         .17خرداد، كوچه شهيد حجري، پالك  15چهارراه شيراز، : نشاني) 2. باشد دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيا مي براي) 1

  071-32349419: مابرن    32349420-23 :تلفن
www.hekmat-qom.ac.ir  قمحكمت ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

            37185-316: صندوق پستي        .55قم، بلوار غدير، كوچه : نشاني) 2. به نشاني فوق مراجعه نمايند سامانه اينترنتي موسسهاز شرايط و ضوابط مؤسسه به  اطالعكسب  داوطلبان جهت) 1
  025-32855130-31: تلفن
  www.hri.ac.ir  حكمت رضوي ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  051-36236158: تلفن               91871-69799:  كدپستي        .   13/77حجاب ، بلوار حجابآباد،  قاسممشهد، : نشاني
www.hakim-jorjani.ac.ir  حكيم جرجاني ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  017-32171095-97: لفنت       .بلوار نيايش شرقي 18و  16بين ويالي  گرگان، شهرك ويالشهر،: نشاني
www.hakimtoos.ac.ir  مشهد ـ  طوسحكيم غيرانتفاعي  سسهمؤ* 

به دانشجويان رتبه اول تا سوم هررشته در هر نيمسال ) 2. پذير خواهد بود هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكان خوابگاه طريق تامين خوابگاه براي دانشجويان غيربومي از) 1
الحسـنه كمـك هزينـه     به دانشجويان ورودي جديد برابر ضوابط موسسه، وام قرض) 3. گردد درصد تخفيف شهريه ثابت اعطاء مي 20، 30، 50 :به ترتيب) 18 به شرط كسب معدل باالي(تحصيلي 

تحصيل انتخاب نموده و رتبه آنـان در كنكـور سراسـري     دانشجوياني كه اين موسسه را جهت) 4. باشد اين وام مجزا از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مي. گردد پرداخت شهريه اعطاء مي
به دانشجوياني كه اين موسسه را در بين موسسات غيردولتي بعنوان انتخاب اول برگزيده باشند، تخفيـف شـهريه   ) 5. شهريه ثابت در ترم اول خواهند شد% 50باشد مشمول تخفيف  5000كمتر از 

  051-38407983: نمابر        38402726-38402799: تلفن             14 پالك ،5 پرستار ،خيابان احمدآباد ،مشهد: نشاني )6 .د شددر ترم اول، اعطاء خواه% 50ثابت به ميزان 
www.hnkh.ac.ir  ساوه ـ  ناصرخسروحكيم غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  086-4278000-6: تلفن               . وهجنب دانشگاه ازاد اسالمي واحد سا ،بلوار دانشگاه ،بلوار شهيد فهميده ،ساوه: نشاني
www.hnq.ac.ir  قوچان ـ نظامي حكيم غيرانتفاعي  مؤسسه* 

امـور   د شـهيد و همكاري با بنيا )3. گيرد دانشجويان با شرايط الزم وام دانشجويي تعلق مي به )2. شود تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده مي در پايان هر ترم) 1
: نشاني) 6 .گيرد تعلق مي نمايند تخفيف شهريه به دو دانشجو از يك خانواده كه در موسسه تحصيل مي )5 .شهريه امكان تقسيط )4. گيرد ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان انجام مي

   051-47211774-5 :تلفن                .انتهاي اراضي سيمرغ ،مشهد ـ  جاده قوچان 2 كيلومتر ،قوچان
www.hakiman.ac.ir  حكيمان ـ بجنوردغيرانتفاعي  مؤسسه* 

در صورت  )3 .برخوردار است) براي خواهران( موسسه از خوابگاه دانشجويي رايگان اين )2. تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد% 20در هر رشته از ) اول تا سوم رتبه( دانشجويان ممتاز) 1
دانشجويي به دانشجويان شاغل به تحصيل، وام شهريه  در صورت تخصيص اعتبار وام )4. گردد توزيع ميريال  000/15غذاي گرم با قيمت  مين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان يك نوبتتأ

بنياد  همكاري با )7. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد كليه )6 .به دانشجويان متقاضي% 4ريالي با كارمزد  000/000/20اعطاي وام شهريه  )5 .پرداخت خواهد شد
 .جهت پرداخـت شـهريه  ) ره(همكاري با كميته امداد امام خميني) 9 .پرداخت شهريه بصورت اقساطي )8 .ايثارگران و اشهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهد

در مواقـع ضـروري    .ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شـد  براساس ضوابط و بنابر...  درآمد و بي سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و هاي كم خانواده) 10
. انـد  استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كـرده  ز دانشجوياني كه در المپياد ورزشيتقدير ا )11 .گرفته خواهد شد نظر هاي مالي و تخفيف شهريه در دانشجويان مستعد، امكانات، كمك براي

شوند، به نحـو مقتضـي    دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته مي از )14 .سايت مجهز رايانه )13. هاي علمي و پژوهشي تخصصي، عمومي و اشتراك مجله كتابخانه مجهز به كتب )12
       058-32289484 :نمابر   32289480 :تلفن             94531-55165: كدپستي      . المللي جاده اسفراين، جاده ارگان، بعد از نمايشگاه بين 5كيلومتر بجنورد، : نشاني) 15. آيد ل ميتقدير بعم

www.khi.ac.ir  مشهدـ  خاورانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
امكـان  ) 2. ، اين مؤسسه را اولين انتخاب خـود قـرار دهنـد   )به جز پيام نور، شبانه و پرديس(هاي دولتي  نيمسال تحصيلي براي داوطلباني كه پس از دانشگاه يكشهريه ثابت  معافيت از پرداخت )1

هـاي ذيـربط بصـورت رايگـان در طـول       المللي با همكاري ارگان بين اي معتبر هاي حرفه نامه هاي تخصصي و صدور گواهي ارائه كارگاه )3 .بازديد از موسسه و مشاوره با اساتيد قبل از انتخاب رشته
معافيت از پرداخت درصدي از شهريه  )5. باشد 18ها باالتر از  دانشگاهي آن معافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره پيش )4 .تحصيل

استفاده از اساتيد دانشگاه فردوسـي مشـهد و دانشـگاه صـنعتي خواجـه نصـيرالدين        )6. ط آموزشي موسسه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته، در هر نيمسالثابت نيمسال بعد مطابق ضواب
هـاي   ي تجاري جهت زمينه سازي ورود به بازار كـار بـراي رشـته   ساز برنامه، هاي آموزشي رايگان رباتيك، شبكه، امنيت شبكه و اطالعات ارائه كارگاه )7 .دروس كليدي طوسي در تدريس برخي از

معافيـت از   )9 .باشد در كل دوران تحصيل در مقطع پذيرفتـه شـده   1000معافيت از پرداخت شهريه ثابت براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها كمتر از  )8 .كامپيوتر و برق و الكترونيك و مخابرات
برخورداري از تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال بعد براي دانشـجوياني كـه در سـطح     )10. باشد در اولين نيمسال تحصيلي 4000باني كه رتبه كشوري آنها زير پرداخت شهريه ثابت براي داوطل

وجـود تنـوع   ) 12. هران با هزينه شخصي دانشجو در حـد تـوان  كمك به تامين خوابگاه دانشجويي جهت خوا )11. استان و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قراني و ورزشي شوند
اي در صورت تخصيص يارانه از طريق صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم،      تامين يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه براي دانشجويان با قيمت يارانه )13. غذايي در بوفه موسسه

بلوار امـام  مشهد، : نشاني) 16. داوطلبان براي كسب اطالعات به سايت موسسه مراجعه نمايند) 15. المللي موسسه هاي بين براي شركت در سمپوزيوم هاي ويژه ارائه تخفيف )14 .تحقيقات و فناوري
  051-35230690 :تلفن              4فالحي  بلوار شهيد فالحي، ،)ع(علي
  www.khorasan.ac.ir  مشهدـ  خراسانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

بـه فرهنگيـان،    )الـف : شـود  نامه تخفيف شهريه مصوب هيات محترم امناء موسسه، به دانشجوياني كه مشمول يكي از بندهاي زير باشند بخشي از شهريه ثابت تخفيـف داده مـي   بر اساس آيين )1
و فرزندان آنان و بسيجيان فعال سراسر كشـور بـا    )داراي درصد جانبازي(مي و جانبازان كاركنان نيروهاي مسلح، بازنشستگان كشوري و لشكري و سازمان تامين اجتماعي و ايثارگران انقالب اسال

و باالتر باشـد در نيمسـال    18دانشجوياني كه معدل كل سال آخر دبيرستان آنان  )ب. گردد درصد شهريه ثابت تخفيف شهريه منظور مي 20معرفي سازمان ذيربط براي هر نيمسال تحصيلي معادل 
دو نفـر و  (دانشجويان شاغل به تحصيل از يك خانواده در موسسه  )د. دانشجويان ممتاز هر رشته در طي هر سال تحصيلي )ج. گردد درصد شهريه ثابت تخفيف منظور مي 100معادل  اول تحصيلي

هاي  موسسه، خواهران و برادران متقاضي خوابگاه را به خوابگاه )2...).  ي، فرهنگي وقرآني، علمي، ورزش(شوند  هاي استاني و سراسري موفق به كسب رتبه مي دانشجوياني كه در جشنواره ) ه). بيشتر
بلـوار  ، مشـهد : نشـاني  )3. ز قـرار خواهـد گرفـت   خودگردان طرف قرارداد معرفي و وام شهريه و غذاي گرم دانشجويي در صورت تداوم همكاري صندوق رفاه دانشجويان، در اختيار دانشجويان عزي

   051-35028605: نمابر    35028601-4: تلفن             82خيابان آموزگار ، بلوار دندانپزشكان، آباد وكيل
www.kherad.ac.ir  بوشهرـ  خردغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ن رتبه اول تا سوم هر رشته در هر ورودي تخفيـف در شـهريه   به دانشجويا )2 .باشد براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه برعهده دانشجو مي )1
 .نامـه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري در صـورت تخصـيص بودجـه اسـتفاده نماينـد          توانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق آيـين  دانشجويان اين موسسه مي )3. ثابت ترم بعد داده خواهد شد

 .بـراي سـهولت در پرداخـت شـهريه دانشـجويان كـم بضـاعت       ) ره(همكاري با كميته امداد امام خميني )5. ن براي پرداخت شهريه خانواده شهدا و جانبازانهمكاري با بنياد شهيد و امورايثارگرا )4
يابان طالقاني، روبروي پژوهشكده ميگـوي كشـور،   بوشهر، خ: 2 ساختمان شمارهنشاني ) 7*    077-33558091 :نمابر    33544717: تلفن .  شهرك نيايش ،بوشهر :1 ساختمان شماره: نشاني) 6

   077-33335471 :نمابر   33335470 :تلفن        .جنب اداره كل شيالت استان بوشهر



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 150 صفحه ها پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

www.motahar.ac.ir  مشهدـ  خردگرايان مطهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  051-38842216: نمابر           38842226: تلفن  ، 45كوثر شمالي  نبش ،بلوار كوثر، مشهد :شانين) 2 .گيرد دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه با اخذ هزينه خوابگاه تعلق مي به) 1

www.khazar.ac.ir  محمودآبادـ  خزرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 و 35، 45ميـزان   تخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول بـه سوم خود ان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين مؤسسه را به عنوان اولويت اول تا دانشجوياني كه در ميان) 1

دانشـجوياني كـه    )3 .شد درصد تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند 40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17 دانشگاهي آموزان با معدل پيش كليه دانش )2. مند خواهند شد درصد بهره 25
موسسه از مزاياي وام شهريه صـندوق رفـاه دانشـجويان     دانشجويان اين )4. اي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند شد مزاياي ويژه از باشد، 5000 سري كمتر ازكنكور سرا رتبه آنان در

اول تا  دانشجويان رتبه )6. توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند گرفت و مي به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد) 5 .برخوردار خواهند شد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ايثارگران در خصوص پرداخت شـهريه   همكاري با بنياد شهيد و امور )7. شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود درصد 75و  50 ،35سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت 

هاي اول تا سوم را كسـب   ها و مؤسسات آموزش عالي مقام دانشگاه دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي به )8 .و ايثارگران ارزندان شهدثابت و متغير ف
هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده  آزادگان، خانوادهو  حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد )9. تعلق خواهد گرفت نمايند، تخفيف شهريه

اسـتان  : شـاني ن) 11. در موسسـه بصـورت رايگـان   ) سـيم  اينترنـت بـي  (وايرلس  دارا بودن سيستم )10 .برخوردار خواهند بود بر اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه...  و
   011-44732360 و 7733989: تلفن               . نهم آباد، خيابان آزادي، خيابان دريايمازندران، محمود

www.damoon.ac.ir  فومنـ  دامونغيرانتفاعي  مؤسسه* 
    013-34733812: تلفكس     34733814: تلفن      .گيالن، فومن، ميدان شهدا، روبروي سينما طلوع: نشاني

www.dana.ac.ir  ياسوجـ  داناغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 ميدان ،ياسوج: نشاني) 3. شود درصد تخفيف شهريه داده مي 10و  15، 20هاي اول تا سوم به ترتيب  به دانشجويان رتبه) 2. باشد مؤسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غيربومي مي) 1

  074-33335221-2 :تلفن                .12، پلالك 6امامت ان خياب ،)ع(روبروي ورودي شهرك امام حسينبلوار انقالب،  ،انقالب
www.sdi.ac.ir  ساوهـ  دانشستانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  086-42341152 :نمابر       42341156-42341139 :تلفن.     خريد صنعتي كاوه، خيابان مركز ساوه، شهر: نشاني
www.daneshvaran.ac.ir  دانشوران ـ تبريزغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  041-34481552-4: تلفن         51788-69341: كدپستي.       314/3، پالك )جنب مدرسه استقالل(تبريز، خيابان آزادي، خيابان رسالت، بعد از ميدان رسالت، روبروي پمپ گاز : نشاني
www.daneshpajoohan.ac.ir  اصفهانـ  دانش پژوهان پيشروغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ارائه تسهيالت مناسب جهـت پرداخـت وام شـهريه از طريـق      )2 .نامه دانشجويان ممتاز موسسه بر اساس آيين )نفرات اول، دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي(خفيف ويژه دانشجويان ممتاز ت) 1
دانشجوياني كه در مسـابقات   )4 .هاي كارآموزي جهت دوره) IASTE( خل و خارج از كشورمعرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان دا )3 .صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

نام  هاي برتر ورودي موسسه تخفيف ويژه در ثبت به رتبه )5. ز رتبه اول تا سوم گردند از تخفيف ويزه برخوردار خواهند شدئهاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حا يا رقابت
كليه خدمات آموزشـي موسسـه بـه صـورت      )8. اين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد )7 .همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران )6. گيرد ين نيمسال تعلق مياول

     46اصفهان، سه راه سيمين، بلوار كشاورز شرقي، نبش بن بست : شانين) 10. باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني مي )9. شود اينترنتي انجام مي
  031-37757560 :نمابر            37753114 :تلفن           816551475 :صندوق پستي

www.deylaman.ac.ir  الهيجانـ  ديلمانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
توانند با موافقت صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و  دانشجويان مي )2. ب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين دانشگاه را رعايت نمايدهاي مصو دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه) 1

ايـن   )4. شـهريه ثابـت معـاف خواهنـد بـود      دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر سال تحصيلي براساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از )3. فناوري از وام شهريه برخوردار شوند
همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به ) 6. كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد )5. باشد دانشگاه داراي سالن غذاخوري خواهران و برادران و بوفه دانشجويي مي

                        44145-1174 :وق پستيدصن       .باالتر از كوچه يكم ،خيابان استخر معين ،ميدان ابريشم ،ابتداي ورودي الهيجان: شانين) 8. داشتن فضاي مناسب )7. هاي خودگردان خوابگاه
  013-42222487: نمابر            42245500-4لفن ت

www.raghebisf.ac.ir  راغب اصفهاني ـ اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
هاي مورد تاييد  آقايان متقاضي به ديگر خوابگاه) 2. باشد براي خواهران در محل موسسه با امكانات رفاهي مناسب از جمله سالن تلويزيون، آمفي تاتر، نمازخانه و سالن مطالعه، فراهم ميخوابگاه ) 1

      )109داخلي (  031-33687701-6 :نمابر  33687701-6 :تلفن       8436186543:ق پستيصندو. 2 ، خيابان بسيج، كيلومتر)ره(اصفهان، خيابان امام خميني: نشاني )3 .معرفي خواهند شد
www.rahbordshomal.ac.ir  رشتـ  برد شمالراهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ارائـه تسـهيالت بـه متقاضـيان وام     ) 4. سيط شهريه در طول ترمتق) 3. هاي خودگردان همكاري الزم مؤسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه) 2. هاي اول تا سوم تخفيف شهريه براي رتبه) 1
داراي سلف سرويس ) 7. داشتن فضاي مناسب) 6. درصد 25فرزندان شهيد، آزاده و جانباز باالي ) درصدي 100تخفيف (طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران ) 5. هاي رفاه دانشجويان صندوق

اي بـه   ارائه خـدمات مشـاوره  ) 10. سايت مجهز به رايانه) 9. هاي علمي و پژوهشي كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله) 8. وعده غذاي گرم و برخورداري دانشجويان از يك
     41931-65151: كدپستي          . متر باالتر از پل طالشان 500رشت، جاده الكان، بلوار پروفسور سميعي، : نشاني )11. دانشجويان در مركز مشاوره مؤسسه

   013-33424843 )9داخلي ( :نمابر                33440333-33425515-33440555: تلفن
www.rnsari.ir  ساريـ  يان نوين دانشراهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تقسيط شهريه در طول ترم  )3 .هاي خودگردان موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههمكاري الزم  )2 .درصد در هر ترم 10 و 15، 20هاي اول تا سوم به ترتيب  تخفيف شهريه ثابت رتبه) 1
سرويس ) 6 .درصد 25و جانباز باالي  گانو آزاد افرزندان شهد )درصدي 100تخفيف (طرف قرار داد با بنياد شهيد و ايثارگران  )5 .ارائه تسهيالت وام صندوق رفاه دانشجويان متقاضي )4 .تحصيلي

  4849154553: كدپستي       48175-1411 :صندوق پستي       .جنب هتل نويد شرفداركالي سفلي قائمشهربه  ساريجاده  5ساري، كيلومتر : نشاني) 7 .و ذهاب به صورت رايگاناياب 
  011-33136800: نمابر         33136800-5 :تلفن
www.rahedanesh.ac.ir  راه دانش ـ بابلغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   011-32379892 :نمابر          32379913-6: تلفن              47441-47157 :كدپستي           .خيابان تربيت معلم چهارراه معتمدي، ميدان شهيد بزاز، كمربندي شرقي، بابل،: نشاني
www.raberashidi.ac.ir  تبريزـ  بع رشيديرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هاي خودگردان با مديريت موسسـه صـورت    خوابگاه براي دانشجويان دختر در خوابگاه تامين) 2. تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف منظور خواهد شدبه دانشجويان رتبه اول ) 1
توسط . . . ارائه خدمات مشاوره تحصيلي، خانوادگي و) 4. م استفاده نمايندصندوق رفاه دانشجويان وزارت علو توانند برابر دستورالعمل وزارت متبوعه از وام دانشجويان متقاضي وام مي) 3. پذيرد مي

                          5137873715 :ستيكدپ.   جنب مخابرات شهيد قندي خيابان مصلي، شريعتي جنوبي، تبريز،: نشاني) 6. مربوطه بوفه در حال فعاليت و ارائه خدمات) 5. مشاوران موسسه 
   041-35573621 :نمابر               35575956-35575957 :تلفن
www.raja.ac.ir  قزوينـ جاء رغيرانتفاعي  مؤسسه* 

گرفتـه   اي در نظـر  ورزشكاران حائز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويـژه  براي )2. شود اي داده مي اساس ضوابط و مقررات مركز هر نيمسال تخفيف ويژه به دانشجويان ممتاز بر) 1
از سـوي   تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصـيلي  )4. باشد مي سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل موسسه و برگشت همه روزه فراهم )3. شود مي

امكانـات   )6. همكـاري دارد  در خصوص شهريه پرداختي دانشـجويان تحـت پوشـش   ...  ، بهزيستي و)هر(امداد حضرت امام موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته )5. باشد پذير مي صندوق رفاه امكان
هاي جـودو،   زمين فوتبال و تنيس، سالن :شامل( هاي ورزشي سيم، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، سالن تجهيزات كامل، اينترنت بي هاي تخصصي با آزمايشگاه سايت رايانه،: آموزشي و رفاهي

روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك نوبـت غـذا بـا نـرخ دانشـجويي در سـلف        پزشكي و مشاوره  اردوهاي زيارتي و تفريحي، ارائه خدمات رايگان مشاوره ، برگزاري...)ليبال و بسكتبال ووا
   341451177: پستي صندوق         . الملل وابگاه دانشگاه بينخيابان نوروزيان، جنب خ، )ره(بلوار امام خمينيقزوين، : نشاني )7 .گردد موسسه ارائه مي سرويس

  028-33677105 :نمابر              33677101-10: تلفن
  www.rahman.ac.ir  رامسرـ حمان رغيرانتفاعي  مؤسسه* 

وام  دانشجويان متقاضي )3 .توانند از خوابگاه خواهران موسسه استفاده نمايند خوابگاه مي تقاضيدانشجويان دختر م )2 .باشند ترم از تخفيف شهريه برخوردار مي رشته در هر نفرات اول تا سوم هر) 1
كليـه   )5 .برخـوردار خواهنـد شـد    بهزيستي از تخفيف شهريه و كميته امداد دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد، )4 .نمايند توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم استفاده دانشجويي مي

هـاي تخصصـي و صـدور گواهينامـه      ارائه كارگاه )7 .دارد براي دانشجويان وجود) نهار( امكان استفاده از يك وعده غذاي گرم)6 .خواهند شد دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار
توسـط  ...  خـانواده و  ارائه خدمات مشـاوره تحصـيلي،   )10 .بصورت اقساطي پرداخت شهريه )9. راي دانشجويانب wifi استفاده از خدمات اينترنت )8. هاي ذيربط ارگان المللي با همكاري معتبر بين

       011-55230515  :نمابر     55230511-13 :تلفن.     جنب اداره گاز، بسيجه ارچهار ،رامسر: نشاني) 12. استفاده از فضاي سايت كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگان) 11. مشاوران موسسه
www.resalatkerman.ir  )ويژه خواهران( رسالت ـ كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

و سـلف سـرويس   ) خودگردان و تحت نظارت موسسـه ( خوابگاه :امكانات رفاهي شامل اعطاي وام دانشجويي و تسهيالتي از قبيل بيمه دانشجويي، تقسيط در پرداخت شهريه، اين موسسه داراي) 1
 ،كرمـان : نشـاني ) 4. مراجعه نمايندفوق  اه موسسه به نشانيوبگتوانند به  داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر مي )3 .تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند شد دانشجويان ممتاز از )2. باشد مي

  034-33227767: نمابر                 32232881-33210007 :تلفن      76176-43551: كدپستي                   .انتهاي خيابان گلدشت، نبش خيابان عماد
www.rasam.ac.ir  )ويژه خواهران(كرج ـ سام رغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ارائه تسهيالت ) 4. م تحصيليطول تر تقسـيط شهريه در) 3. الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خـودگردان همكاري )2. هاي اول تا سوم در هر ترم تخفيف شهريه ثابت رتبه) 1
. سرويس اياب و ذهاب به صورت رايگـان ) 6. درصد 25باالي  فرزندان شـهدا و جانبازان) درصدي 100تخفيف (قرارداد با بنياد شهيد و ايثارگران  طرف) 5. وام صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي

. نمايند المللي به سايت مؤسسه مراجعه هاي علمي، آموزشي و پژوهشي مؤسسه در سطح ملي و بين و توانايي علمي اساتيد و فعاليت ها بيشتر با سطح علمي مؤسسه، ويژگي داوطلبان براي آشنايي) 7
  026-34582116 :نمابر        34524701 -3: تلفن           ). ع(، به سمت باغستان، قبل از ميدان امام حسين)ميانجاده( بهشتي كرج، خيابان شهيد: نشاني) 8



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 151 صفحه ها پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

www.roshdiyeh.ac.ir  غيرانتفاعي رشديه ـ تبريز مؤسسه* 
درصد از شهريه ثابت تـرم بعـد تخفيـف داده     10و  20، 30تا سوم هر ترم به ترتيب  به دانشجويان رتبه اول )2. شهريه براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وجود دارد امكان استفاده از وام )1

موسسـه از تخفيـف    ز رتبه اول تا سوم گردند براساس ضـوابط ئالمللي حا در سطح استان يا كشور و بين فرهنگي و ورزشيـ هاي علمي   ه به نمايندگي از موسسه در رقابتدانشجوياني ك )3. شود مي
   .17پاسداران، بعد از الله پارك، فرشته جنوبي، فرشته بزرگراه  ،تبريز: نشاني) 5. دانشجويان وجود دارد امكان تامين خوابگاه خودگردان براي )4. شهريه برخوردار خواهند شد

  041-36678582 :نمابر            36660661-3تلفن                51559-56681 :كدپستي
www.razaviehsaveh.ac.ir  رضويه ـ ساوهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

نقطه  20( سرويس رفت و آمد همه روزه از مناطق و ميادين تهران) 2 .باشد مي فت وآمد از طريق آزادراه تهران به ساوهكيلومتري تهران واقع شده است و مسير ر 110 شهرستان ساوه در فاصله) 1
دانشـجويان   ايثـارگران و اعطاي تخفيف شهريه براي خانواده معظم شهدا، ) 3 .باشد مهيا مي ها از درب موسسه به سمت تهران كند و پس از اتمام كالس به سمت ساوه حركت مي) تهران از ميادين

) 5. باشـند  خود برخوردار مي به عنوان الويت اول آنان باشند از تخفيف شهريه ثابت در نميسال اول شروع به تحصيل دانشجوياني كه اين موسسه) 4نظر گرفته شده است  ممتاز رتبه اول تا سوم در
الـدين   بلوارسيدجمال ساوه،: نشاني) 6. مند خواهند شد اند از تخفيف شهريه ثابت نيمسال اول بهره سب رتبه اول تا سوم گرديدهموفق به ك هاي علمي و ورزشي دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت

  086-42427628 :تلفكس          42427620-7 :تلفن                .)ع(خيابان امام رضا بعد از نمايندگي ايران خودرو، اسدآبادي،
www.rodaki.ac.ir  تنكابنـ رودكي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  0192-4229984: نمابر         4235561-3: تلفن          46817-38859: كدپستي.          318تنكابن، خيابان شهيد ناصر پورتقي، كوچه شهيد حميد شيرافكن، پالك : نشاني
www.roozbeh.ac.ir  زنجانـ روزبه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 خوابگاه دانشجويي با امكانات مناسب از طريق همكاري )2. شود آموزش دقيقا اجرا مي هاي مصوب آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري جهت حفظ و ارتقاء كيفيت نامه و آيين كليه مقررات) 1
 )5 .رفـاه  تخصيص وام دانشجويي در صورت تامين بودجـه توسـط صـندوق    )4 .باشد شهريه مقدور مي در صورت درخواست دانشجو و با بررسي شرايط، تقسيط )3. باشد با بخش خصوصي مهيا مي

دانشجوياني كه در  )7. شد خواهند مند براساس مقررات و مصوبات داخلي موسسه در ترم اول از تخفيف ويژه بهره دانشجويان ممتاز )6. گردد تغذيه دانشجويي با همكاري بخش خصوصي انجام مي
قهرمانان  )8. اي دريافت خواهند نمود نمايند، جوايز ويژه هاي اول تا سوم را كسب ها و موسسات آموزش عالي كشور يا استان مقام دانشگاه علمي، فرهنگي و ورزشي طول مدت تحصيل در مسابقات

  .بهمن، شهرك پونك 22زنجان، بزرگراه : نشاني) 9. ند شدمند خواه تخفيف شهريه ثابت، بهره% 40در اين موسسه هر ترم از ) تربيت بدني( رشته علوم ورزشي كشوري پذيرفته شده در
   024-33038002: نمابر          33038003-7: تلفن       4516357517: كدپستي

www.rouzbahan.ac.ir  ساريـ  روزبهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشجوياني كـه رتبـه اول را در    )3. صندوق رفاه دانشجويي با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصيل استفاده نمايندتوانند از وام شهريه  دانشجويان مي )2 .معرفي دانشجويان به خوابگاه خودگردان) 1

وق رفـاه وزارت علـوم   تغذيه دانشجويي تحت نظـارت صـند   )5. باشد اين موسسه طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران مي )4. از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد ،نمايند هر ترم كسب مي
 .مراجعـه فرماييـد  فوق  موسسه به نشانيوبگاه براي اطالعات بيشتر به  )7 .هاي مختلف داير در موسسه اي در رشته تجهيزات و امكانات فراوان كارگاهي و آزمايشگاهي و رايانه )6. پذيرد صورت مي

  011-33218373: تلفكس        33214657و   33219353: تلفن       1755: صندوق پستي             48179-39945: كدپستي.       جاده دريا) 1(ساري، كيلومتر يك : نشاني) 8
www.rahpooyan.ac.ir  )ويژه خواهران(قم ـ ) ع(سيدالشهداءرهپويان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

باشد و استفاده از پوشش برتر چـادر همـراه بـا رعايـت كامـل       اين موسسه ويژه خواهران مي )2 .اسالمي ايراناعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري ) 1
 اهـد شـد  درصد شهريه ثابت به عنوان تخفيـف منظـور خو   10و  20، 30 ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب در پايان هر )3. شئونات و هنجارهاي اسالمي الزامي است

ها و موسسات علمي كشور شركت و مقام اول  داوطلباني كه در طول سال تحصيلي در مسابقات علمي، پژوهشي، فرهنگي دانشگاه )4 .)باشد مي 5/18مالك انتخاب نفرات اول تا سوم معدل باالي (
 )6. گردنـد  منـد مـي   درصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول بهـره  20آن مجيد در صورت ارائه مدرك از حافظان و قاريان قر )5. تا سوم را كسب كنند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد

خـانواده   به )7 .گردد هاي گذرانده به طور كامل دريافت مي در صورت انصراف شهريه ترم. قيد تكميل دوره با مند خواهند شد ف شهريه ثابت بهرهدرصد تخفي 85خانواده محترم طالب در هر ترم از 
اين موسسه هـيچ   )10. امكان پرداخت اقساطي شهريه در صورت احراز شرايط وجود دارد )8 .با ارائه مدرك معتبر از مراجع ذيربط، تخفيف داده خواهد شد) همسر و فرزندان( معظم شهدا و جانبازان

در صورت انصراف، دانشجو موظـف اسـت خسـارت وارده بـه موسسـه را       )12. باشد ها مي تخصصي مرتبط با رشتهاين موسسه داراي كتابخانه  )11. قبال تامين خوابگاه دانشجويان ندارد تعهدي در
       3713743678 :كدپستي   .طبقه باالي آژانس كريمه ،روبروي ممتاز ،صفائيه ،قم: نشاني) 13 .تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد مطابق ضوابط وزارت علوم،

  025-37838358 :ابرنم      37838359 :تلفن
www.zagros.ac.ir  كرمانشاهـ  زاگرسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

به دانشجويان در زمان تحصـيل تـا كـل مبلـغ     ) 2. حصيل براي دانشجويان نخواهد داشتسال ورود به تحصيل براي اخذ شهريه مالك است و موسسه افزايش شهريه مصوب ساالنه تا پايان ت) 1
مقـام آسـيايي يـا    و ورزشـكاران داراي  % 10، ممتاز، مخترع و ورزشكاران داراي مقام كشوري تحت پوشش كميته امداد ،يگاناتحت پوشش بنياد شهيد ر(گردد و همچنين  يشهريه رشته وام اعطا م

  083-37236489 :نمابر   37218063-37218030 :تلفن    .ملي روبروي بانكباالتر از سه راه شريعتي، كرمانشاه، خيابان شريعتي، : نشاني) 3. گردد تخفيف شهريه اختصاص مي%) 30جهاني 
   خوي زرينه ـغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هـاي خـودگردان تحـت     دانشجويان غيربومي به خوابگـاه ) 2. االمكان در روزهاي پاياني هفته تنظيم خواهد شد تيبرنامه درسي شاغلين ح: تسهيالت ويژه براي شاغلين دولت و بخش خصوصي) 1
بضـاعت در خصـوص شـهريه پرداختـي      هاي بـي  ، بهزيستي و خانواده)ره(همكاري با بنياد شهيد، كميته امداد امام خميني  )4 .تقسيط شهريه متغير در طول ترم) 3. گردند ارت مؤسسه معرفي مينظ

امكـان اسـتفاده از كتابخانـه     )7. هاي مختلـف  هاي متناسب با رشته هاي فني و آزمايشگاه رگاهامكان استفاده از كا )6. امكان استفاده رايگان از شبكه اينترنت پرسرعت )5. دانشجويان تحت پوشش
اسـتفاده از اسـاتيد و    )10. ها كامال مطـابق تعرفـه وزارت علـوم خواهـد بـود      شهريه )9. التحصيلي تحت پوشش بيمه حوادث خواهند بود دانشجويان از روز ورود به مؤسسه تا زمان فارغ )8. مؤسسه

امكان دسترسي به وسايل اياب و ذهاب عمومي از مركز شهر در  )12. باشد مؤسسه در منطقه خوش آب و هواي شهر واقع و داراي فضاي باز سرسبز و با نشاط مي )11. درسين مجرب در هر رشتهم
در صورت تخصيص بودجـه وزارت علـوم يـك وعـده غـذاي گـرم بـه         )14. گردد برگزار مي اردوهاي علمي و تفريحي با همكاري اساتيد و مؤسسه و دانشجويان )13. هر ساعاتي از روز وجود دارد
   044-36357115: نمابر          36357114: تلفن     . جنب پاركينگ اتوبوسراني ،باالتر از ميدان آقاصادق ،بلوار قمري اصل ،خوي: نشاني) 15. دانشجويان عرضه خواهد شد

www.zand.ac.ir  شيرازـ  گستر دانشزند غيرانتفاعي  مؤسسه* 
منـدي از وام صـندوق رفـاه وزارت علـوم تحقيقـات و       دانشجويان عالوه بر بهره) 2. از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 500سراسري با رتبه كشوري كمتر از  داوطلبان ممتاز آزمون) 1

هـاي مجهـز    اين مؤسسه داراي خوابگـاه  )3. دريافت نمايند هاي عامل گذاري از بانك ي از طرف مؤسسه و با شرايط عالي و بدون سپردهبا معرف الحسنه شهريه ترم وام قرض توانند در هر مي فناوري
و هنـري در   ورزشي، علمي، فرهنگيهاي برتر، قهرمانان  به دانشجويان رتبه )4. باشد پرسرعت مي و اينترنت وايرلس و IT دانشجويان دختر بصورت خودگردان است و مجهز به سيستم كامل براي

امكـان تشـكيل    )6 .مراكـز صـنعتي   هاي كسب و كار و فعاليـت در  كارآفريني و ارتباط با صنعت با تمركز بر ايجاد مهارت وجود مركز )5. گيرد نامه داخلي تعلق مي هر ترم تخفيف شهريه طبق آيين
امكـان   )8. به تمـامي دانشـجويان  ) ... تحصيلي، خانوادگي، سالمت روان و( اي ارائه خدمات مشاوره )7 .داري و روزهاي تعطيلا هاي ويژه كارمندان دولت و بخش خصوصي در خارج ساعات كالس

معرفي دانشجويان ممتاز  )10. ذيرانبرتر به مراجع متقاضي كارپ التحصيالن معرفي فارغ )9 .مؤسسه و خوابگاه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان در محيط) بي سيم(استفاده از اينترنت وايرلس 
همـت  ( استان فارس، شيراز، خيابان ايمان جنوبي: نشاني )12 .شهدا، جانبازان و ايثارگران هاي معظم تخصيص تخفيفات قانوني براي خانواده )11 .دانشجويان داخل و خارج از كشور به كميته تبادل

  071-36106و   36321041: تلفن    .12ابتداي خيابان  ،)جنوبي
www.saroyeh.ac.ir  ساريـ سارويه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

تـامين   )3. مند خواهند بود هاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره از وام دانشجويان) 2. از پرداخت شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود 200تا  1داراي رتبه  در بدو ورود دانشجويان) 1
معتبـر علمـي و پژوهشـي و يـا      دانشجويان كارشناسي ارشد در صورت انتشار مقاله متناسـب بـا رشـته تحصـيلي در مجـالت      )4. باشد ميي با هزينه شخصي دانشجو امكان پذير خوابگاه دانشجوي

فضـاي مناسـب آموزشـي، مركـز رايانـه، كارگـاه، آزمايشـگاه و         برخورداري ازاستفاده از اساتيد مجرب و  :آموزشي امكانات )5. برخوردار خواهند شد المللي از مزاياي مالي هاي علمي و بين كنفرانس
كليه دانشـجويان   )8. شود در هر ترم تخفيف ويژه داده مي) نفرات اول تا سوم( به دانشجويان ممتاز )7. گردد اي توزيع مي در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه يك نوبت غذاي گرم )6 .كتابخانه

موسسـه داراي   )10. دانشجويان از بيمـه حـوادث برخـوردار خواهنـد شـد      )9. اول برخوردار خواهند شد درصد تخفيف شهريه ثابت در ترم 40و  30، 20به ترتيب  19و  18، 17 كارشناسي معدل با
جاده  10كيلومتر  ميدان خزر، ساري،: نشاني) 12. ريه برخوردار خواهند شدباشند از تخفيف شه) ره(كميته امداد امام خميني  دانشجوياني كه تحت پوشش )11. باشد سرويس اياب و ذهاب رايگان مي

   011-33685025 :نمابر           33685221-33685768 :تلفن              .دريا
www.saee.ac.ir  گرگانـ ساعي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  27 عدالت، )شاليكوبي(خيابان وليعصر ،گرگان: نشاني ) 2. د از سال دوم تا پايان دوره تحصيل وجود دارديا واحدهاي طرف قراردا امكان اشتغال پاره وقت دانشجويان در موسسه )1
  09034139778  و         017-32233344 و 32333248: تلفن
www.sabz.ac.ir  آملـ سبز غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  011-43272961: نمابر            43273801الي  8 و 43272222: تلفن              647 :پستي صندوق.          23كوچه امير  بلوار شهيد منفرد نياكي، ملي،آآمل، ميدان عالمه ميرحيدر : نشاني
www.seraj.ac.ir  تبريزـ سراج غيرانتفاعي  مؤسسه* 

اه براي دانشجويان دختر و پسر، امكان ارائه يك وعده غذاي گـرم در صـورت تخصـيص    دسترسي آسان به امكانات فرهنگي و علمي، امكان خوابگ شهر تبريز و مركز ها در محل تشكيل كالس) 1
  .دنمراجعه نمايگاه مؤسسه به نشاني فوق براي كسب اطالعات بيشتر به وبداوطلبان ) 2 .يارانه از وزارت علوم وجود دارد

www.salman.ac.ir  مشهدـ سلمان غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  051-38650370: نمابر        38650376 و 38650371و  38650370: تلفن           9179673499: كدپستي       .2آباد، ابتداي بلوار الدن، الدن  مشهد، بلوار وكيل: نشاني

www.samangan.ac.ir  آملـ سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  011-22212484:  نمابر        22514934-22514954: تلفن        46156-77995: كدپستي.    11آمل، خيابان طالقاني، كوچه اباذر : نشاني

www.sanabad.ac.ir  گلبهارـ گلبهار سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه* 
دولتي  هاي هاي روزانه و شبانه دانشگاه داوطلباني كه اين موسسه را پس از انتخاب رشته  به )2ابق بخشنامه داخلي موسسه قهرمانان ورزشي در سطح جهاني، آسيايي و ملي مط تخفيف شهريه به) 1

امكـان   )4. خواهـد شـد   دههاي علمي اول تا سوم در هـر نيمسـال تحصـيلي دا    تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه) 3. درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد شد 50انتخاب نمايند، 
هاي اجرايي از تسهيالت شـهريه   بر اساس آيين نامه خانواده محترم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد) 5 .استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان

  051-38326399: نمابر      38326415-6و   38326401-2: تلفن   .   گلبهار، ابتداي بلوار استقالل، جنب بخشداري خراسان رضوي، شهر استان: نشاني )6 .برخوردار خواهند شد



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 152 صفحه ها پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

www.soh-ins.ac.ir  سهروردي ـ قزوينغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  028-3697121-3697125 :تلفن          72كوچه حكمت  ،المللي خيابان دانشگاه بين ،قزوين: نشاني

www.tusd.ir  رشتـ  يماي دانشسغيرانتفاعي  همؤسس* 
 .تقسيط شهريه در طول ترم )3هاي اول هر رشته  تخفيف شهريه ثابت براي رتبه) 2. ثابت نيمسال اول، براي دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول انتخاب نمايند تخفيف ويژه در شهريه) 1
. گردد به دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائه مي )5. رفتگ تعلق خواهد) صندوق رفاه دانشجويان(داخت شهريه دانشجويان متقاضي وام كمك هزينه پر به )4
   .درصـد  25جانبـازان بـاالي    ن شهدا، آزادگـان و فرزندا) درصدي 100تخفيف (قرارداد با بنياد شهيد و ايثارگران  طرف )7 .همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه خودگردان )6
   013-33254566: نمابر      33220918و  33241663 :تلفن           .كوچه آفاق ،خيابان سعدي ،رشت: نشاني) 8

www.shandiz.ac.ir  شانديز ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
هـاي   محـور شـانديز، روبـروي مجموعـه آبـي مـوج      ابتداي آباد،  وار وكيللمشهد، انتهاي ب :نشاني) 2 .ه به نشاني فوق مراجعه نمايندتوانند براي كسب اطالعات به وب سايت موسس داوطلبان مي) 1

   051-31509 :تلفن    .10 دانشگاه بلوار دانشگاه، ،5خروشان، مدرس 
www.nbshahrood.ac.ir  هرودشاغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 به دانشجويان واجد شرايط براساس ضوابط صـندوق رفـاه   )2. اول، انتخاب نمايند نيمسال اول با تصويب هيأت امناء براي دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويتثابت  تخفيف ويژه در شهريه) 1
تخفيف در شـهريه ثابـت    درصد 10، 20، 30ا سوم به ترتيب معادل ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول ت در پايان هر )3. دانشجويي و ميزان بودجه تخصيص يافته، وام شهريه تعلق خواهد گرفت

اي،  سالن بدن سازي، انتشارات، كتابخانـه مركـزي، سـايت رايانـه    : ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي موسسه عبارتند از )4. باشند 17ترم بعد داده خواهد شد، به شرطي كه داراي حداقل معدل 
حضـرت   ميـدان  ،نـژاد  خيابـان شـهيد هاشـمي    ،ميـدان واليـت   ،شـاهرود : نشاني) 5. پارك علم و فناوري، مشاور و روانشناس، سلف سرويس و بوفه دانشجويي مجوزهاي نويد با  مركز رشد فناوري

  023-32373650 :نمابر           32373651-3: تلفن                                                                  .)ع(ابوالفضل
www.shgol.ac.ir  شرق گلستان ـ گنبدكاووسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تحقيقـات و  وزارت علوم،  اندر صورت تخصيص اعتبارات، وام شهريه صندوق رفاه دانشجوي) 4 .سرويس اياب و ذهاب) 3 .تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز )2 .پرداخت شهريه به صورت اقساط) 1
نـام آناليـن    سـامانه ثبـت  ) 7 .رساني آنالين در نرم افزارهاي اجتماعي سامانه اطالع) 6 .پذيرد هاي استيجاري سطح شهر انجام مي هماهنگي جهت اسكان در خوابگاه) 5 .فناوري تعلق خواهد گرفت

 .نـت و انتشـارات مجهـز    كافي) 10 .هاي مختلف هاي مورد نياز دانشجويان در رشته بخانه مجهز و غني از كتابسالن مطالعه و كتا) 9 .سلف سرويس، بوفه و غذا با نرخ دانشجويي) 8 .)غيرحضوري(
ويان از طريـق  دانشج	مجهز به سامانه پاسخگويي به انتقادات، سواالت) 14 .هاي مختلف الكترونيكي جهت رفاه دانشجويان مجهز به سامانه) 13 .اينترنت پرسرعت) 12 .كارگاه كامپيوتر مجهز) 11
  .ها، روبروي سيلو جنوبي، بعد از بازار روس )ره( گنبدكاووس، خيابان امام خميني: نشاني) 16. فضاي فيزيكي مناسب به همراه تجهيزات كمك آموزشي) 15 .)تماس با ما(ه مؤسس گاهوب

  017-33383818: نمابر      33383810-20 :تلفن
  www.shafagh.ac.ir  شفق ـ تنكابنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشجويان واجد شرايط، برابر اعتبار تخصيص يافته از طـرف صـندوق رفـاه و دسـتورالعمل مربـوط، از وام       )2. دستورالعمل مربوط از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد دانشجويان ممتاز برابر) 1
                              نشتارود ، تنكابن: نشاني) 4. كريم آباد خواهد بودـ  واقع در تنكابن  2 ر ساختمان شمارههاي هنر و مهندسي د محل تشكيل كالس رشته )3. بهره مند خواهند شد شهريه
  011-54288567: تلفن .     آباد نرسيده به ميدان كريم، آباد كريم، تنكابن، مازندران: نشاني ساختمان هنر و مهندسي) 5          011-54266910-54266957:تلفن
  www.sh-shargh.ir  )ويژه خواهران( شكوه شرق ـ زاهدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  054 -33491233 :تلفكس                .آموزشكده سما ،طبقه دوم ،بلوار پرستار، زاهدان: نشاني
www.shamsgonbad.ac.ir  شمس ـ گنبدكاووسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 هماهنگي الزم با بخش خصوصي نسبت به تامين خوابگاه )2. اولويت اول، انتخاب نمايند ال اول با تصويب هيات امنا، براي دانشجوياني كه اين موسسه را درثابت نيمس تخفيف ويژه در شهريه) 1
ضوابط صندوق  به دانشجويان واجد شرايط بر اساس )4. بصورت رايگانداخل شهر به موسسه و بالعكس  سرويس اياب و ذهاب براي تمام دانشجويان از )3. بعمل خواهد آمد) خصوصي( خودگردان

تخفيف در شهريه ثابت ترم بعـد داده خواهـد    درصد 10و  20 ،30هاي اول تا سوم به ترتيب معادل  تحصيلي به دانشجويان رتبه در پايان هر ترم )5. رفاه دانشجويي، وام شهريه تعلق خواهد گرفت
سرپوشيده، سالن همايش، انتشارات تكثيـر، تـاالر اجتماعـات، تـاالر      سالن ورزشي: ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي اين موسسه عبارتند از )6. اشندب 17شد، به شرطي كه داراي حداقل معدل 

روانشـناس، سـلف    نوين با مجوز پارك علم و فناوري، مشـاور و  هاي ها، مركز رشد فناوري كارگاه ها و تمان مستقل آزمايشگاه، ساختGIS اي اي، سايت رايانه مركزي، سايت رايانه پذيرايي، كتابخانه
  017-33389710الي  15: تلفن          4971817615: كدپستي       . درياچه مصنوعي جنب وس، بلوار شادي،واستان گلستان، گنبدكا: نشاني )7 .سرويس و بوفه دانشجويي

www.shamsekhoy.ac.ir  خويـ تبريزي شمس غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  .داوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط و آدرس و تلفن مؤسسه به پايگاه اطالع رساني مؤسسه به نشاني فوق مراجعه نمايند

  www.shahabdanesh.ac.ir  قمـ هاب دانش شغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  025-32317448: نمابر  32317171: تلفن .          قم، پرديسان، بلوار شهروند، تقاطع امامت: نشاني

www.shahriar.ac.ir  آستاراـ هريار شغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  013-44804040: نمابر   44804010: تلفن          .خيابان خواجه نصيرالدين طوسي ،1فاز  آباد، ستارا، شهرك عباسآ: نشاني

www.kshr.ac.ir  كرمانشاهـ هيد رضايي شغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   083-38272659: نمابر         38272659و  38267515: تلفن    6719996634 :كدپستي    .شهرك دادگستري ،كرمانشاه :نشاني

www.salehan.ac.ir  صالحان ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  011-442265308: تلفن         .مشهر، جاده بابل، بعد از پل تالر، روبروي جاده نظاميئقا: نشاني

www.saeb.ac.ir  صائب ـ ابهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  021-89783144 :نمابر       58542325الي  8 :تلفن        45619-36973 :كدپستي   .ضلع شمالي اتوبان قزوين، ـ كيلومتر يك اتوبان ابهر: نشاني

www.saba.ac.ir  صبا ـ اروميهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه تـامين خواهـد   )2. شود مي درصد داده 50و  75، 100 ان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيبدانشجوي در پايان هر ترم به) 1

قبيل رستوران، بوفه،  موسسه داراي امكانات رفاهي از )4. اهد گرفتوزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خو به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويان )3. شد
               . 12، پالك )اول جاده بند(بلوار جام جم ، ياروميه، انتهاي خيابان شهيد بهشت: نشاني) 6. بيمه حوادث برخوردار خواهند شد دانشجويان از مزاياي )5. باشد سايت اينترنتي و كتابخانه مي

  044-33471105: نمابر     33489067-33477171: تلفن
www.sosa.ac.ir  صبح صادق ـ اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

) 5. باشند رودي هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار ميهاي اول تا سوم و رتبه) 4. شود به دانشجو ژتون نهار داده مي) 3. گردد وام دانشجويي پرداخت مي )2 .خوابگاه اختصاصي ندارداين مؤسسه ) 1
       10آباد، بن بست شماره  خيابان شهيد بهشتي، بعد از چهارراه عباس اصفهان،: نشاني) 6. باشد مركز شهر قرار دارد و دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان مي در

  031-32365515 :نمابر        32351994الي  7 :تلفن    81847-75315 :كدپستي
www.sadra.ac.ir  )ويژه برادران( صدرالمتألهين ـ تهرانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  .تشهيد آبشناسان، بلوار كوهسار، كوچه طبيع، خيابان فلكه اول شهرانتهران، : نشاني) 3. داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط مؤسسه به پايگاه اينترنتي مؤسسه مراجعه نمايند) 1
   021-44351864-66: تلفن              14875-314: صندوق پستي

www.fit.ac.ir  صنعتي فوالد ـ فوالدشهر اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
موسسه براي بـرادران در حـد    )3. شود مي در هر نيمسال تخفيف ويژه داده به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط موسسه )2. باشد كيلومتري غرب اصفهان مي 18در  محل موسسه در فوالدشهر) 1

     031-52636678: نمابر    52636677: تلفن    .بلوار شهدا اصفهان، فوالدشهر،: نشاني )4. نمايد براي كليه خواهران متقاضي امكانات خوابگاه ارائه مي مقدورات و
www.mit.ac.ir  بابلـ  مازندرانصنعتي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشجويان در طـول تحصـيل   ) 2. برخوردار خواهند شد) درصد شهريه ثابت 15و  20، 25به ترتيب (رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف ويژه شهريه دانشجويي  ل تا سوم هرنفرات او) 1
هاي علمي، فرهنگـي، هنـري و    ز كسب مقامئدانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حا )3. استفاده نمايند از خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاوره، كتابخانه و سايت رايانه توانند مي

نامه في مابين موسسه با دانشگاه علوم  تفاهم با توجه به) 5. دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان اعطاي) 4. ورزشي شوند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد
 به دانشجويان در يـك نوبـت، غـذا بـا نـرخ     ) 6. آزمايشگاهي موجود استفاده نمايند توانند از امكانات آموزشي، پژوهشي و نوشيرواني بابل دانشجويان اين موسسه مي ابل و دانشگاه صنعتيپزشكي ب

غيربـومي بـه صـورت     خوابگاه براي دانشجويان دختر) 8. دانشجويي برخوردار خواهند شدمزاياي بيمه حوادث  كليه دانشجويان در هر سال تحصيلي از) 7. شود دانشجويي در سلف سرويس داده مي
   .فنـاوري اسـتفاده نماينـد    تواننـد از وام دانشـجويي صـندوق رفـاه وزارت علـوم، تحقيقـات و       براي پرداخـت شـهريه مـي    دانشجويان) 9. خودگردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است

، بابـل : نشـاني  )12. شـود  صورت اينترنتي انجام مي كليه خدمات آموزشي به) 11. پذيرد پرداخت شهريه فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي كاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوصهم) 10
   011-32163214: نمابر    3248100: تلفن              .جاده بابل به قائمشهر 5كيلومتر 

www.tabarestan.ac.ir  چالوسـ  برستانطغيرانتفاعي  سسهمؤ* 
منـد   درصـد در طـول دوره تحصـيل بهـره     10و  20، 30 به ترتيب از تخفيـف  بر اساس ضوابط و مصوبات هيات امناي موسسه در هر نيمسال) هاي اول تا سوم هر رشته رتبه(دانشجويان ممتاز ) 1

 فرهنگي، دانشجويان برتر در مسابقات علمي،) 3 .شهريه به دانشجو پرداخت خواهد شد وام نب صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري،اختصاص اعتبار از جا در صورت) 2 .شوند مي
بـا ارائـه    آزادگـان  جانبـازان و  فرزندان شاهد،) 4. اي و كشوري شوند مشمول تخفيف شهريه خواهند شد منطقه هاي برتر در سطح استاني، هنري و ورزشي كه در زمان تحصيل موفق به كسب رتبه

  .خيابان هفده شهريور چالوس،: نشاني) 6. فوقموسسه به نشاني وبگاه اطالعات بيشتر در ) 5 .مند خواهند شد نامه مربوطه از تحصيل رايگان بهره تاييديه از بنياد شهيد مطابق با آيين
    011-52227800: نمابر             52221864-52225996-52240120 :تلفن



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 153 صفحه ها پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

www.tolouemehr.ac.ir  طلوع مهر ـ قمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  025-32810008: تلفن              3749113362: كدپستي       .قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، بلوار شهروند شمالي: نشاني

www.sufi.ac.ir  عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  024-33442223 :نمابر           33442239: تلفن       5خيابان عارف  ،كوي علوم پايه ،زنجان: انينش

www.attar.ac.ir  عطار ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
       0511-8827641: برنما    8830117-22: تلفن     91779-37663صندوق پستي .              8و  6، پالك 43مشهد، بلوار كوثر، كوثر شمالي : نشاني

www.aghigh.ac.ir  شهر اصفهان ينهاـ ش عقيقغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ـ  ،غربـي  11فرعي  ،خيابان شهيد دكتر بهشتي ،شاهين شهر: نشاني) 2. نمايد اين موسسه داراي سلف غذاخوري بوده و دانشجويان متقاضي خوابگاه را به خوابگاه خودگردان معرفي مي) 1    33 الكپ

  031- 45227992 :نمابر       45224790: تلفن
www.asihe.ac.ir  عالالدوله سمناني ـ گرمسارغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هـاي اختصاصـي مربـوط بـه      ارگـاه موسسـه از آزمايشـگاه و ك  ) 3 .شـود  داده مي به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه) 2 .بيني شده است لعكس پيشاتهران به گرمسار و ب وسيله اياب و ذهاب از) 1
جهـت اسـكان    موسسه) 6 .دانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفاه برخوردار خواهند بود) 5 .شود اي داده مي به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم يارانه) 4 .برخوردار است هاي تحصيلي رشته

   023-34533924-7 :تلفن.     آباد حاجي گرمسار، :نشاني) 8 .باشد سيم در كليه فضاهاي آموزشي مي موسسه داراي اينترنت بي) 7. دباش دانشجويان خواهر و برادر از خوابگاه دانشجويي برخوردار مي
www.aab.ac.ir  عالمه اميني ـ بهنمير بابلسرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

برخورداري از وام صندوق رفاه دانشجويي و پرداخت اقساطي شهريه  )3. تخفيف شهريه در ترم برخوردار خواهند بوددانشجويان ممتاز در هر ترم از  )2. باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان مي) 1
ندران، بابلسر، بهنمير، بلـوار  مازاستان : نشاني) 5 .در جهت اخذ شهريه دانشجويان...  ، بهزيستي و)ره(همكاري با ادارات و نهادهايي نظير بنياد شهيد و ايثارگران، كميته امداد حضرت امام خميني )4

  011-35750083: نمابر             35750810: تلفن        .خيابان دانشگاه، )ره(خميني امام
www.aj.ac.ir  عالمه جعفري ـ رفسنجانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 از به ترتيـب  كسب كنند سوم را دوم و ترم رتبه اول، هر دانشجوياني كه در) 2 .شوند مي برخوردار تتخفيف شهريه ثاب درصد 30از ، باشد 17از  دانشگاهي آنان باالتر دانشجوياني كه معدل پيش) 1
  .نفت هركجنب ش يزد،ـ جاده رفسنجان  2كيلومتر  رفسنجان، :نشاني) 4 .خودگردان استفاده نمايند خوابگاه از توانند دانشجويان مي) 3 .شوند مي برخوردار درصد 15و  25، 35 تخفيف شهريه ثابت

   034-34355646 :نمابر      34355642-9 :تلفن                   134 :صندوق پستي
www.ahelli.ac.ir  چالوسـ  حليعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  011-52257573: نمابر      52254757: تلفن         4663179596: كدپستي . سردآبرود ،آبرود كيلومتر يك جاده نمك ،چالوس: نشاني
  www.allamehkhoei.ac.ir  خويـ  خوييعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  044-36251153: نمابر  36259454-36254383: تلفن   . جنب پمپ بنزين ،)عج(ميدان وليعصر ،خوي: نشاني
  www.arq.ac.ir  رفيعي ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

تخصيص وام شهريه به دانشـجويان متقاضـي   ) 2. ان تحت نظارت مستقيم و كنترل دانشگاه با هزينه خود دانشجو براي دانشجويان دختر و پسر وجود داردهاي خودگرد امكان استفاده از خوابگاه )1
موسسه با ادارات بنياد شـهيد، كميتـه    )4 .گيرد لق ميتع به دانشجويان رتبه برتر تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي )3 .واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي براي سه ترم متوالي از سوي صندوق رفاه

به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسـايل نقليـه عمـومي آسـان و سـريع       )5 .در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد...  ، بهزيستي و)ره(امداد حضرت امام
     34166-89158: كدپستي    151 پالك ،30حكمت نبش  ،بلوار پرستار، خيابان نوروزيان، قزوين: نشاني )7 .باشد تفاده دانشجويان ميموسسه مجهز به اينترنت رايگان جهت اس )6 .باشد مي
  028-33681005 :نمابر       33681007-33681006-33675065: تلفن
www.a-tabarsi.ir  طبرسي ـ قائمشهرعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 طـرف قـرارداد بـا بنيـاد     )3. وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان استفاده نماينـد  توانند از دانشجويان جهت پرداخت شهريه مي )2. بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود مزايايدانشجويان از ) 1
 ،مازندران: نشاني )6. شود به رتبه برتر هر رشته تخفيف شهريه داده مي )5. ه شده استتخفيف شهريه در نظر گرفت براي دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان الويت اول انتخاب نمايند )4 .شهيد

  011-42292563: تلفكس      42294213-42294538: تلفن            47781-13167 :كدپستي  .نيروي انتظامي جنب ستاد فرماندهي ،جاده بابل 2كيلومتر  ،قائمشهر
www.feiz.ac.ir  شاني ـ كاشانفيض كاعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

      031-55431075 :نمابر            55431070 :تلفن                       87135-3149: صندوق پستي).           ع(بلوار امام رضا 5كاشان، كيلومتر : نشاني
www.aqi.ac.ir  قزويني ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

منـد   هاي موسسـه بهـره   مساعدت توانند براي پرداخت تقسيطي شهريه از دانشجويان مي )2گردند  ريزي مي هاي درس در روزهاي پاياني هفته برنامه يان شاغل كالسجهت مساعدت به دانشجو) 1
اسـتفاده از وام   )5 .باشـد  مـي  زه با اخذ هزينه مناسب روزانه از دانشجو دايرسرويس اياب و ذهاب به تهران و كرج همه رو )4 .اي استفاده نمايند توانند از ناهار با قيمت يارانه دانشجويان مي) 3 .شوند

در هر نيمسال  )7 .هاي خودگردان با هزينه مناسب استفاده كنند توانند با معرفي موسسه از خوابگاه دانشجويان مي )6 .باشد التحصيلي امكان پذير مي دانشجويي صندوق رفاه با باز پرداخت بعد از فارغ
  .تقاطع خيابان شهيد مسلم سلماني و بلوار ماليات ،خيابان نواب، مجتمع ادارات نوابقزوين، : نشاني) 8 .گردند شجويان ممتاز ازتخفيف در شهريه بهره مند ميدان

        028-33372024 :نمابر           33374937-33372127-33372126-33372023 :تلفن
www.allamehmajlesi.ac.ir  )قزوين(اقباليه عالمه مجلسي ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

ارائـه  ) 3. شـوند  منـد مـي   دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شـهريه بهـره  ) 2. باشد اين موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب به تهران از ميادين رسالت، ونك، صنعت، آزادي و كرج مي) 1
روبـروي  ، اي اهللا خامنـه  بلوار آيـت ، )عج(وليعصر قزوين، چهارراه: نشاني) 5 ....)وام، تغذيه و(امكان استفاده دانشجويان از تسهيالت صندوق رفاه  )4. تسهيالت ويژه جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر

  028-33571445 :نمابر            33566693-5 :تلفن .                        ورزشگاه شهيد رجايي
www.naeini.ac.ir  يني ـ نائيننائعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  031-46266930  :نمابر         46266931-3: تلفن          83915-131 :صندوق پستي       .اي اله خامنه بلوار آيت ميدان مدرس، نايين،: نشاني
    )لرستان(علم آموزان افالك ـ پلدختر غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  066-32228405-32221995 :تلفن                       .)ره(جنب كميته امداد امام خميني ،امدادگران يابانخ پلدختر،شهرستان  لرستان،استان : نشاني
www.efc.ac.ir  علم و فن ـ اروميهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 نيمسـال  2براي دانشجويان اول تا سوم هر رشته در هر دوره در ) 2. ر وجود داردو پس هاي خودگردان تحت نظر موسسه و با هزينه خود دانشجو، براي دانشجويان دختر خوابگاه امكان استفاده از )1
مقـام اخـذ    كه در مسابقات علمي، پژوهشي و ورزشي از طرف موسسه علم و فن اروميـه شـركت نمـوده و    دانشجوياني )3. گيرد درصد تخفيف تعلق مي 30و  40، 50در شهريه ثابت آنها به ترتيب 

هاي پيشرفته و  هاي مجهز به سيستم سيم رايگان، آزمايشگاه امكانات سرويس رفت و آمد رايگان، سرويس اينترنت بي) 4. گردند اي در شهريه ثابت نيمسال مربوط برخوردار مي ژهنمايند از تخفيف وي
 4كيلـومتر   ،اروميـه : نشاني) 6. گيرد انجام ميفوق  نشاني وب سايت اين موسسه به ثبت نام دانشجويان ورودي جديد از طريق )5. خواهد گرفت شبيه سازي، كتابخانه مجهز در اختيار دانشجو قرار

  044-32554066: نمابر         32554090-2: تلفن           57351-33746 :دپستيك.  )چست چي(جاده دريا 
www.shamsist.ac.ir  تبريزـ  فناوري شمسعلم و غيرانتفاعي  مؤسسه* 

براي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبـه اول تـا سـوم هـر نيمسـال       )2. خواهد داشت هاي خودگردان معمول هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه دانشجويان، راهنمايي لموسسه جهت رفاه حا )1
 .برخوردار خواهنـد شـد   تحصيليا استاني هستند از تخفيف شهريه هاي ملي، كشوري و ي ورزشي داراي مقام هاي دانشجوياني كه در رشته )3. منظور خواهد شد تحصيليتخفيف در شهريه  تحصيلي

موسسه مجهز به اينترنـت   )6 .جانبازان و ايثارگران ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، همكاري با بنياد شهيد و امور )5 .اعطاي وام دانشجويي مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان )4
   .دهئما خيابان خيابان نور، ياغچيان، تبريز، :نشاني )8. باشد آسان و سريع مي به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي) 7. باشد دانشجويان مي دهسيم رايگان جهت استفا بي

  041-33863474: تلفكس         5169659779 :كدپستي
www.varastegan.ac.ir  ان ـ مشهدعلوم پزشكي وارستگغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  051-35091172: نمابر             35091160: تلفن            9179666769: كدپستي       .   100، پالك 3نبش الدن  ،بلوار الدن ،آباد بلوار وكيل ،مشهد: نشاني
www.otaria.ac.ir  كي ايوانعلوم و توسعه پايدار آريا ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 
و شـئون اخالقـي و اسـالمي در محـيط     ) مناسب بـراي بـرادران   حجاب كامل اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهر(ملزم به رعايت كامل ضوابط پوشش دانشجويان ) 1 :شرايط عمومي) الف

) 3. رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري   استفاده از وام شهريه صندوق )2. سالدر هر نيم) هاي اول تا سوم رتبه(تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز  )1 :شرايط اختصاصي) ب .باشند مي موسسه
. هاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت ها و موسسات آموزش عالي مقام به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه

برگزيـده    )ACI(المللي بـتن آمريكـا    دانشگاه برتر جهان از سوي مؤسسه بين 26به عنوان يكي از  2016هاي چشمگيري كه از خود نشان داده در سال  ه مفتخر است كه طي فعاليتاين مؤسس )4
حضـور   )6. باشـد  و مركز تحقيقـات بـتن برخـوردار مـي     ACIالمللي بتن  يناز مزاياي مسابقات دانشجويي موسسه ب ACIالمللي  شركت كنندگان در مسابقات دانشجويي مؤسسه بين) 5. شده است

هاي فني  هاي مجهز و تجهيزات روز و كارگاه استفاده از آزمايشگاه )7. هاي رايگان ارتباط صنعت و دانشگاه و معرفي براي همكاري و اشتغال با مراكز صنعتي و عمراني كشور دانشجويان در كالس
ريزي براي مصاحبه كاري جهت اشتغال و معرفـي بـه    برنامه )10. مزاياي اعزام دانشجو به خارج از كشور )9. رايگان از طرف وند شيمي ساختمان براي استعدادهاي درخشانبورسيه  )8 .و تخصصي

  023-34520201-8: تلفن        . كي كي، جنب شهر جديد ايوان ايوانن شهرستااستان سمنان،  :نشاني) ج  . هاي كاربردي جهت ورود به بازار كار هاي مشاور و پيمانكار و تعليم مهارت شركت
www.aryan.ac.ir  فناوري آريان ـ اميركال بابلعلوم و غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 صـيلي در پايـان هـر نيمسـال تحصـيلي از تخفيـف شـهريه       نفرات اول تا سوم در هر رشته تح) 2. مند شوند توانند از امكانات خوابگاه خودگردان تحت نظارت موسسه بهره خواهران دانشجو مي) 1
  011-32354000: نمابر       32355000) خط 8(: تلفن              47317-76437: كدپستي   . خيابان دانشگاه بابل، اميركال، كمربندي، نبش: نشاني) 3. برخوردار خواهند شد



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 154 صفحه ها پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

www.sepahan.ac.ir  سپاهان ـ اصفهانفناوري علوم و غيرانتفاعي  مؤسسه* 
جهـت تـامين خوابگـاه، از طريـق      ،اين موسسه برحسب نياز دانشـجويان ) 2. شود تخفيف شهريه داده مي هاي اول تا سوم در هر ترم، اين موسسه به دانشجويان رتبه براساس ضوابط مصوب در) 1

   031-36530245: نمابر 36530080-36530241-2 :لفنت .بلوار پاسداران جنوبي، بلوار غدير انتهاي شهر، پاهانس اصفهان،: نشاني) 3. نمايد هاي خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مي خوابگاه
www.atr.ac.ir  عمران و توسعه ـ همدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

. غذاي گرم دانشجويي استفاده كننـد  توانند از دو وعده دانشجويان مي )2. شود در شهريه تخفيف داده مي موسسهضوابط  طبق در پايان هر نيمسال) هاي اول تا سوم رتبه(براي دانشجويان ممتاز ) 1
  .استفاده نمايند ،رت قانوني داردموسسه بر عملكرد آنها نظا هاي دانشجويي داراي مجوز رسمي كه توانند از خوابگاه دانشجويان مي )4. دانشجويان امكان استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه )3
  081-38230736: رنماب     38232090-38230410: تلفن        65157-35617: كدپستي           . همدان، چهارراه عارف: نشاني )5

www.ghazali.ac.ir  غزالي ـ قزوينغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  028-33690130: نمابر         33690128-29 :تلفن            34146-74337: كدپستي     .61رمطبوع، پالك خيابان نوروزيان، بلوار پرستار، خيابان پو قزوين،: نشاني

  www.ghiaseddin.ac.ir  آبيك ـ الدين جمشيد كاشاني غياثغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ايجـاد  ) 3 .هاي علمي و تخصصي دانشجويان ي دانشجويي عمران، برق، مخابرات و كامپيوتر براي فعاليتهاي علم ايجاد انجمن) 2 .هاي برتر اعطاي امتيازات ويژه براي دانشجويان با كسب رتبه) 1

فـراهم  ) 5 .كـرج و تهـران  نقاط مختلـف  امكان استفاده از سرويس اياب و ذهاب به ) 4 .و رباتيك موسسه براي شركت در مسابقات كشوري ACMاي  هاي تيم رايانه هاي الزم براي فعاليت مشوق
هـاي نوآورانـه    جهـت حمايـت از ايـده    تاسيس مركز رشد واحـدهاي فنـاور در   )7 .ت آنالينوجود كتابخانه الكترونيكي و استفاده از منابع آن به صور )6 .اي گرم براي دانشجويان كردن غذاي يارانه

    028-32898511: تلفن    .شهرستان آبيك، ميدان مادر، بلوار نيايش :نشاني) 8. تارت آپجمله اس كارهايشان برگزاري رويدادهاي كارآفريني از كمك به راه اندازي كسب و دانشجويان و
www.fatemiyehshiraz.ac.ir  )ويژه خواهران(ـ شيراز ) س(فاطميهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشـجويان  ) 3 .خودگردان معرفـي خواهـد شـد    هاي ه كليه دانشجويان متقاضي، خوابگاهب )2 .سال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود سوم هر رشته در هر دانشجويان رتبه اول تا) 1
، روبروي بانك رفاه )بن بست( 2 شماره چهارراه زند، انتهاي خيابان سعدي، كوچه شيراز،: نشاني) 5 .باشد موسسه داراي سلف سرويس مي )4. از وام دانشجويي صندوق رفاه استفاده نمايند توانند مي
  071-32224211: نمابر       32230433-32230431: تلفن     7135856546 :كدپستي         .رانكارگ
www.frs.ac.ir  خر رازي ـ ساوهفغيرانتفاعي  مؤسسه* 

: نشـاني  )4. ز طريق صندوق رفـاه دانشـجويان كشـور   پرداخت وام دانشجويي ا) 3. سرويس اياب و ذهاب به تهران تحت پوشش شركت آسان سفر ساوه )2. دانشجويان ممتاز تخفيف ويژه براي) 1
  086-42341053 :تلفن.       صنعتي روبروي هتل شهر ساوه، شهرك صنعتي ساوه، خيابان مهارت،

  راز ـ گچسارانفغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  .شود در اين مؤسسه به متقاضيان خوابگاه خودگردان ارائه مي

 www.ferdowsmashhad.ac.ir  فردوس ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
تخفيف شـهريه جهـت دانشـجوياني كـه در حـين تحصـيل در       ) 2. كند داشتن در مركز شهر و دسترسي آسان به تمام امكانات شهري كه شرايط رفت و آمد را براي دانشجويان تسهيل مي قرار) 1

تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه مقاالت علمي پژوهشي و علمي ترويجي با نـام و نشـان   ) 3. ب رتبه نمايندهاي هنري كس المپيادهاي علمي، مسابقات فرهنگي، ورزشي و جشنواره موسسه، در
از بـه  دانشـجويان در صـورت نيـ   ) 5. پرداخت وام شهريه صندوق رفاه به دانشـجويان واجـد شـرايط   ) 4. تحقيقات و فناوري به چاپ برسانند ،موسسه در مجالت معتبر علمي مورد تاييد وزارت علوم

    30 كالهـدوز  شـهيد  كالهـدوز،  شـهيد  بلـوار  مشهد،: نشاني) 7 .گردد به فرزندان شهدا و ايثارگران تخفيف شهريه اعطا مي) 6. هاي خودگردان داراي مجوز معرفي خواهند شد خوابگاه، به خوابگاه
  051-37264134 :نمابر   37291114 :تلفن
www.farzanegan.ac.ir  اناصفهـ زانگان فرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

    031-52639954-5: تلفكس                .فوالدشهر، مقابل ترمينال اصفهان، اتوبان ذوب آهن، ورودي: نشاني
www.farvardin.ac.ir  فروردين ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هزينه % 50ارائه خوابگاه با پرداخت  )4 .درصد 2الحسنه با بهره  تحصيلي قرض ارائه وام )3 .وق رفاه دانشجويانارائه وام تحصيلي صند )2 .سال تحصيلي گذشته 3به  عدم افزايش شهريه نسبت) 1
   011-42294272 :نمابر      42294273-6 :تلفن      47645-353 :صندوق پستي       .جاده نظامي 4كيلومتر  ،مشهرئقا :نشاني) 5 .دانشجو توسط

www.farahmandlarijan.ac.ir  مند ـ الريجانفرهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
، الريجانـ   جاده هراز الريجان، آمل،: نشاني) 3 .شود براي دانشجويان تهراني از تهرانپارس سرويس گذاشته مي )2. شود تخفيف در شهريه كل داده مي ٪20موسسه فرهمند به دانشجويان برتر ) 1

  011-43358004: تلفن.                وانا
www.farhikhtegan.ac.ir  فرهيختگان ـ كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

همچنين طبق تفاهم موسسه با بانك دانشـجويان  . التحصيلي خواهد بود پس از فارغ گيرد كه بازپرداخت آن ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام شهريه تعلق مي به دانشجويان طبق) 1
. گيـرد  شهريه تعلق مي باشد تخفيف 17رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي كه معدل آنان باالتر از  به دانشجويان حائز )2. درصد به بانك معرفي خواهند شد 4زد اخذ وام شهريه با كارم جهت

دانشـجويان از مزايـاي بيمـه حـوادث      )4. شـد  حسب مورد معرفي خواهندشهريه به بنياد شهيد و همچنين كميته امداد يا بهزيستي  دانشجويان معظم شاهد و ايثارگر واجد شرايط جهت دريافت )3
به دانشجوياني كه در مسابقات علمـي و فرهنگـي و يـا ورزشـي      )6. گردنند مند با پرداخت هزينه كمتر بهره) ناهار( توانند از يك وعده غذاي گرم دانشجويان مي) 5. دانشجويي برخوردار خواهند بود

جمهـوري   بلـوار  كرمـان،  :نشـاني ) 7. هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت ت آموزش عالي استاني و يا كشوري مقاميا موسسا ها و دانشگاه
  034-32820792: نمابر         32820793: تلفن                             .غربي ضلع تقاطع بلوار رضوان و بعثت، بلوار رضوان، بعد از سالن ورزشي فجر، اسالمي،

www.fazilat.ac.ir  انسمنـ ضيلت فغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 .شـوند  شـهريه ثابـت برخـوردار مـي     درصـد تخفيـف   30و  40و  50دانشـجويان ممتـاز اول و دوم و سـوم بـه ترتيـب از      ) 2. از وام صندوق رفاه دانشجويان استفاده نمايند توانند دانشجويان مي) 1
  023-33304931: نمابر      33304930-4: تلفن          .       سمنان، ميدان قومس، پارك سيمرغ: نشاني) 4. توانند از يك وعده غذاي گرم ترجيحا ناهار استفاده نمايند مي دانشجويان) 3

www.fandanesh.ac.ir  وهاسـ ن و دانش فغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   086-42426540: نمابر    42426510-42426520-42426530:تلفن      39137-16974 :كدپستي      10كوچه كشاورزي  ،پشت مسجد كوثر، ميدان سرداران ،ساوه: نشاني

www.fei.ac.ir  )ويژه خواهران(شهر اصفهان  االسالم ـ خميني فيضغيرانتفاعي  مؤسسه* 
شـهريه تخفيـف داده    درصـد  20تـا   16از  ،20 تـا  16 حجاب اسالمي با معـدل  به دانشجويان ملتزم به فرهنگ و )2. باشد شرط تحصيل در موسسه مي ،به حجاب اسالمي و التزام عملياعتقاد ) 1

و  هاي دانشجويي معتبر دانشجويان شهرستاني به خوابگاه )4. شود يه داده ميتخفيف شهر% 20 و سازمان بهزيستي تا سقف) ره(پذيرفته شدگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني به )3. شود مي
  031-33605605: تلفن .       معلم، خيابان ساعي ميداناصفهان، خميني شهر، : نشاني) 5 .گردند مناسب معرفي مي

www.ghadr.ac.ir  رشتقدر ـ كوچصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 براي دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان در حد محدود و با پرداخت هزينه، قابل )2. درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 20و  30، 50 سوم به ترتيب از تا هاي اول دانشجويان رتبه) 1

     013-34552247: لفنت                4346147113: كدپستي     ).ع(امام رضا فلكهكوچصفهان، بين ميدان گاز و  رشت،: نشاني) 3 .تامين است
www.ghadir.ac.ir  لنگرودر ـ يقدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قـرار   )2. خواهند شد برخوردار) صندوق رفاه دانشجويان( از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از دانشجويان در هر ترم) 1
 )5. مند خواهنـد شـد   با يارانه در سالن غذاخوري بهره) ناهار( دانشجويان هر روز از وعده غذاي گرم) 4 .گردند انشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار ميد )3. گرفت خواهند
) از قبيل برادر، خواهر و همسر( داراي نسبت فاميلي دانشجويان )6. باشد امپيوتر نيز ميه داراي امكاناتي از قبيل سالن ورزشي سرپوشيده مجهز، استخر، سونا، جكوزي، كتابخانه و سه سايت كمؤسس

ر لنگرود، جاده ليالكـوه، بلـوا  : نشاني) 8. شوند تخفيف شهريه نيز برخوردار مي دانشجوياني كه دو مقطع تحصيلي را در اين موسسه تحصيل نمايند از )7. خواهند شد از تخفيف شهريه ويژه برخوردار
      013-42565133-34: تلفن.       كشاورز، خيابان شهيد شيخي

www.qeshm.ac.ir  قشمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  021-66466673: تلفن   .26خيابان انقالب، چهارراه كالج، كوي البرز، پالك : نشاني دفتر مركزي تهران

www.kar.ac.ir  )رفسنجان و خرمدرهقزوين، واحدهاي ( كارغيرانتفاعي  مؤسسه* 
هاي  كارگر در رشته خانه يتحصيل كليه فرزندان اعضا )2 .باشد مي ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر تهران موسسه داراي سرويس اياب و )1 :واحد قزوين) الف

براي كليـه دانشـجويان    درصد 30و  40 ،50ثابت  تخفيف شهريه )3. تخفيف برخوردار خواهند بود% 50مذكور از هاي  داوطلبان در رشته باشد و ساير اشتغال، اقتصاد و روابط كار بصورت رايگان مي
  028-32243441 :نمابر 2232182 و 2225882 :تلفن .  بلوار سهروردي، صنعتي البرز شهر ،قزوين: نشاني) 4 .گردد اعمال مي رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع

 .دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر تهران داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه) 2. باشد موسسه داراي خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و پسر مي) 1 :رهواحد خرمد )ب
تخفيـف   )5 .پـذيرد  شدگان بصورت اقساط انجام مـي  ريافت كل شهريه پذيرفتهد) 4. باشند تخفيف برخوردار مي درصد 10 و كارشناسي از 20در مقاطع تحصيلي كارداني از  كليه پذيرفته شدگان )3

تخفيف شهريه ثابت براي كليه داوطلبين عضو خانه كـارگر  %) 50(پنجاه درصد ) 6. گردد مي براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع اعمالدرصد  30و  40، 50 شهريه ثابت
              35536550 و 560 :تلفن. جنب كمربندي، الدين اسدآبادي خيابان سيدجمال انتهاي، خرمدره: نشاني) 8 .ها معرفي نامه از خانه كارگر در مقاطع كارشناسي كليه رشتهداشتن  با در دست

   024-35527990-1 :نمابر
ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خـودگردان از نقـاط اصـلي شـهر      داراي سرويس اياب و) 2. باشد ميپسر  موسسه داراي خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و) 1 :واحد رفسنجان )ج

 )5 .پـذيرد  دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان بصورت اقسـاط انجـام مـي   ) 4. باشند برخوردار مي تخفيف درصد 10 و كارشناسي از 20كليه پذيرفته شدگان در مقاطع تحصيلي كارداني از  )3 .تهران
خانه  تخفيف شهريه ثابت براي كليه داوطلبين عضو%) 50(پنجاه درصد ) 6. گردد هر رشته و هر مقطع اعمال مي براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم دردرصد  30و  40، 50 تخفيف شهريه ثابت

   034-34355627: نمابر    34355625 :تلفن .كرمانـ  جاده كمربندي يزد 4كيلومتر  ،رفسنجان: شانين) 8. ها رشته نامه از خانه كارگر در مقاطع كارشناسي كليه كارگر با در دست داشتن معرفي
www.caspian.ac.ir  )شهر صنعتي البرز(كاسپين ـ قزوين غيرانتفاعي  مؤسسه* 

    021-88500992-5: تلفن دفتر تهران      0282-7243427-8: تلفن    .  مه نخ -جاده قديم قزوين ـ كرج، جنب كارخانجات فرنخ  6قزوين، كيلومتر : نشاني
www.kavosh.ac.ir  وش ـ محمودآبادكاغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  011-44734253 :نمابر               44734250-4 :تلفن                67/1كوچه نسيم  ،خيابان امام، محمودآباد ،مازندراناستان : نشاني



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 155 صفحه ها پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

www.kavian.ac.ir  ـ مشهدويان كاغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ارائه ) 5. تقسيط شهريه به دانشجويان نيازمند) 4. برخورداري از وام شهريه صندوق رفاه )3 .خوابگاه خودگران جهت دانشجويان غيربومي )2 .دانشجويان ممتاز اول تا سوم تخفيف ويژه شهريه به) 1

  .96پالك  ،13كوثر، نبش كوثر  آباد، خيابان مشهد، بلوار وكيل: شانين) 8. يالت ويژه براي دانشجويان ممتازتسه )7 .بيمه حوادث دانشجويي )6. اي رايگان خدمات مشاوره
  051-38827895 :رنماب         38841809-38816393-38816816 :تلفن
www.kabirgharb.ir  بير غرب ـ كرمانشاهكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  )3داخلي : (نمابر        083-37296051-2: تلفن                 67179-17855: صندوق پستي            .2 ناحيه اداره آموزش و پرورشجنب ، خيابان دانشجو، كرمانشاه: نشاني
www.kermanihe.ac.ir  رمانكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

) 7. بهـا  ناهـار نـيم  ) 6. هـا  بانكاز الحسنه  وام قرض) 5. وام صندوق رفاه) 4. رتبه اول ه دانشجويانبشهريه تخفيف ) 3. درصد 85قبولي ارشد بيش از ) 2. ترين مؤسسه در كرمان اولين و قديمي) 1
كرمـان   :نشـاني ) 12 .اساتيد متخصص و مجـرب ) 11. ساختمان و امكانات مدرن و استاندارد) 10. بضاعت كمك به دانشجويان كم) 9). ع(صندوق فرهنگي حضرت امام رضا) 8. خوابگاه خودگردان
  034-33243628 :نمابر       33243624 و 33243629-30 :لفنت      .نرسيده به جاده جوپار ،بعد از پل بازرگاني ،واليت بزرگراه عاشقان

www.komeil.ac.ir  ـ كردكوي  ميلكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
     017-34343370: تلفن       48817-48599: تيكدپس  .جنب ايران خودرو ،شرقي) ع(خيابان امام رضا ،كردكوي: نشاني ساختمان اداري) 1
  017-34337450: تلفن.   انتهاي خيابان هاشمي نژاد ،خيابان شهيد بهشتي ،غربي) ع(خيابان امام رضا ،كردكوي: نشاني ساختمان آموزشي) 2

www.kowsar.ac.ir  ـ قزوين  وثركغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   028-33575476 :نمابر       33574030: تلفن             34168-86837: كدپستي              97پالك  ،جنب بانك مسكن ،روبروي مسجد جواداالئمه ،آهن قزوين خيابان راه، قزوين: نشاني

www.kooshyar.ac.ir  ـ رشت  وشياركغيرانتفاعي  مؤسسه* 
تـامين خوابگـاه بـراي كليـه      )2. جهـاني تخفيـف در شـهريه داده خواهـد شـد      م هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدال آوران علمي و ورزشي در سطح ملي وتا سو به دانشجويان رتبه اول )1

 توانند از وام شهريه دانشجويان مي )4. گردد ارائه ميدانشجويي در سلف سرويس موسسه  به دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ )3. پذيرد هاي متعلق به موسسه صورت مي در خوابگاه دانشجويان دختر
امـور ايثـارگران تخفيـف     درصد طبق قرارداد با بنياد شهيد و 25باالي  دانشجويان فرزند شهيد، آزاده و جانباز به )6. كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد )5. برخوردار شوند

  .      86انتهاي خيابان ، گلسار، رشت: نشاني) 7. شود مصوبه داخلي هيات رييسه موسسه اعطاي تخفيف شهريه در نظرگرفته مي درصد طبق 25ان جانباز كمتر از درصد شهريه و به فرزند 100
  013-33124501 :نمابر         33124053-33124498-33124497: تلفن  4163914389 : كدپستي

www.kumesh.ac.ir  انـ سمن  ومشكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 ولي در زمينه تهيه پانسيون و ،تامين خوابگاه براي برادران و خواهران ندارد موسسه هيچگونه تعهدي براي) 2. شود تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده مي% 20هر دوره  به دانشجويان رتبه اول )1

بلـوار دفـاع   سمنان، ميـدان اسـتاندارد،   : نشاني) 4 .گيرد وام تعلق ميمتقاضي به دانشجويان  ،وزارت علوم طبق ضوابط )3 .د آوردهاي الزم را بعمل خواه هاي مناسب در سطح شهر همكاري خوابگاه
  023-33439792: نمابر         33439790-91: تلفن          35149-18999: كدپستي            .روشن شرق مصلي، خيابان شهيد احمديمقدس، 

www.golestan.ac.ir  گلستان ـ گرگانتفاعي غيران مؤسسه* 
  017-32627322 :نمابر          32627340-4 :تلفن.            روبروي پارك ،شهرك شهريار ،)كمربندي( بلوار شهيد كالنتري گرگان،: نشاني

www.ganjnameh.ac.ir  گنجنامه ـ همدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
كمتر از رقـم مصـوب اسـت و امكـان     % 25دانشجويان  شهريه دريافتي از) 2. هاي دولتي ارائه خدمات آموزشي دارد ا استانداردهاي آموزشي هم سطح با دانشگاهاين موسسه با كادري مجرب و ب) 1

 ،غـذاي گـرم بـه قيمـت دانشـجويي     : سـت از ا موسسه عبـارت برخي از امكانات رفاهي ) 4. وردارندختخفيف شهريه بر% 30دانشجويان ممتاز هر رشته از ) 3. پرداخت اقساطي شهريه نيز وجود دارد
  081-34422123 الي 28: تلفن         .اهللا معصومي همدان، بلوار شهيد رجايي، روبروي مجتمع قضايي آيت: نشاني) 7. امكانات ورزشي و فرهنگي متنوع ،پزشك نيم بها ،خوابگاه

www.named.gil.ac.ir  رودبارـ  يلگغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  013-34675447 :تلفن .        آباد شهر رستم ،رودبار: نشاني

www.lameigorgani.ac.ir  المعي گرگاني ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 وام صـندوق تعـاون و امـداد   ) 2شـود   شروع مي آن نه ماه بعد از فراغت از تحصيل امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي وام شهريه صندوق رفاه) 1

حمايـت مـالي از مقـاالت    ) 4 .المللـي براسـاس ضـوابط موسسـه     ارائه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حائز رتبه ملي و بين) 3). ... تخفيف شهريه و(دانشجويي وابسته به موسسه 
هـا،   هـا، آتليـه   مربع شـامل كـالس   متر 6000پژوهشي با مساحتي حدود  داراي فضاي مناسب آموزشي و) 6 .درصد 25ويان رتبه برتر تا تخفيف شهريه براي دانشج) 5. همايشي و علمي، پژوهشي

بلـوار شـهيد    گرگان،: نشاني) 7. و آمادگي دانشجويان براي شركت در مسابقات استاني و ملي جهت تمرين) استيجاري(هاي تخصصي سالن اختصاصي  ها و آزمايشگاه كامپيوتري، كارگاه هاي سايت
  017-32627951-3و  32627958-9 :تلفن        .5كالنتري، كوي خيام، خيام دهم، المعي 

www.loghmanhakim.ac.ir  )گلستان(آق قال ـ  لقمان حكيمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
شرايط تخفيـف شـهريه برخـوردار     ازدانشجويان ممتاز  )3 .باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان مي) 2. ردگي طبق سهميه صندوق رفاه وام شهريه و يك وعده غذا به كليه دانشجويان تعلق مي) 1

   017-34522409 :نمابر          34528612-13 :تلفن       .روبروي پارك ،متري شهيد فهميده 20خيابان  ،متري خرمشهر 30ن اخياب ،شهرستان آق قال ،گلستان استان: نشاني) 4. باشند مي
www.ielian.ac.ir  بوشهرـ  ليانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 بوشـهر، خيابـان شـهيد بهشـتي    : نشـاني  )3. باشـد  اينترنت، واحد مشاوره فـراهم مـي   كتابخانه تخصصي، مركز )2. شود نظر گرفته مي هر ترم تخفيف ويژه در شهريه در براي دانشجويان ممتاز) 1
  077-33536859: نمابر           33536913: تلفن                      .جنب نوشت افزار دهخدا ،)فرودگاه(

www.mazyar.ac.ir  )نور(مازيار ـ رويان غيرانتفاعي  مؤسسه* 
    0122-6228620-21:  تلفن.       استان مازندران، شهرستان نور، بعد از پليس راه ـ رويان: نشاني

www.meraj.ac.ir  سلماس ـمعراج غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  .روبروي پارك مولوي ،خيابان چمران شمالي ،سلماس ،آذربايجان غربي: نشاني

www.moghan.ac.ir  آباد پارسـ  مغانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 در صورت )2. گيرد وابط مربوطه تخفيف در شهريه تعلق ميدرخشان و مخترعين طبق ض برگزيده المپيادها، مسابقات علمي، هنري، فرهنگي، ورزشي، قرآني و استعدادهايو  به دانشجويان ممتاز) 1

  .مصلي تر از پايين خيابان امام، آباد، پارساستان اردبيل، شهرستان : نشاني) 3. شد هاي باقيمانده اخذ خواهد انصراف دانشجو در هر مرحله از تحصيل، شهريه ثابت ترم
  045-232732902 :نمابر         32732903 :تلفن
www.mafakher.ac.ir  رفسنجان ـه غير انتفاعي مفاخر موسس* 

ترتيب معـدل  نيمسال به دانشجويان رتبه اول تا سوم به  در پايان هر) 2. شوند برخوردار ميدرصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول 20باشد، از  17ديپلم آنان باالتر از  دانشجوياني كه معدل) 1
هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در سـطح كشـور يـا     دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در مسابقات يا رقابت) 3 .ثابت نيمسال بعد تخفيف داده خواهد شد درصد در شهريه 10و  20، 30

رفاه دانشجويان در هر نيمسال  وام شهريه صندوق) 5. پذير است امكان شهريه پذيرفته شدگان به صورت اقساطدريافت  )4. تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد استان حائز رتبه اول تا سوم گردند، از
  .5 پالك ،24ابوذر ،خيابان ابوذر ،فسنجانر: نشاني) 6 .باشد نظر گرفته شده است و بازپرداخت آن بعد از فراغت از تحصيل مي ربا توجه به مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري د

  034-34256448و  34266573و  34266572: تلفن           7717738315: كدپستي
www.ihemardabili.ac.ir  مقدس اردبيلي ـ اردبيلغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   045-33518359: نمابر .        شهرك كشاورزي ،روبروي منطقه گردشگري شورابيل ،اردبيل :نشاني
www.molana.ac.ir  موالنا ـ آبيكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

سـرو  ) 4 .ران و كرجسروس اياب ذهاب به اقصي نقاط ته) 3 .)بدون نياز به چك(پرداخت شهريه به صورت اقساط  )3. وام شهريه دانشجويي )2. )معدل باالي پانزده(تخفيف شهريه دانشجويي ) 1
  )خط 15( 028-32895220: تلفن.        ، ابتداي شهرك قدس)عج(عصر  ميدان ولي اهللا طالقاني، ، بلوار آيت)ره(آبيك قزوين، بلوار امام خميني : نشاني  )5 ... غذاي گرم و

www.molavi.ac.ir  كي ايوانـ  ويمولغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  023-34521937 و 34521935 :نمابر  58497503 و 34521936 :تلفن  35917-33654 :كدپستي  . يبلوار شهيد سيدعباس موسو ،)ع(كي، ميدان امام علي ايوان شهرستان ،استان سمنان: نشاني

www.mahdeelm.ac.ir  كاشانپوياي مهد علم غيرانتفاعي  مؤسسه* 
در ايـن موسسـه    )2. مستند در شهريه ثابت نيمسال اول تخفيف مناسب داده خواهد شد موزش عالي مهد علم باشد، با ارائه مدركاولويت اول آنها در انتخاب رشته، موسسه آ به دانشجوياني كه) 1

ها بوده  ساير دانشگاه كمتر از هاي اخير ضمنا درصد افزايش شهريه در سال .گيرد امداد، بهزيستي صورت مي اخذ شهريه همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته جهت
صندوق رفاه دانشجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و    توانند از وام دانشجويي دانشجويان براي پرداخت شهريه مي) 4. شود شهريه داده مي به دانشجويان ممتاز برابر مصوبه هيات امنا تخفيف )3. است

پـل  (همسطح دفاع مقـدس   تقاطع غيربعد از ، بلوار قطب راوندي 4كيلومتر ، كاشان: نشاني) 6. گيرد رخواست در اختيار دانشجويان قرار ميخودگردان در صورت د خوابگاه) 5. فناوري استفاده نمايند
         031-55577449 :نمابر    55577556-55577459 :تلفن             87135-1357: صندوق پستي    87159-93361: كدپستي        .)شهيد بهشتي

     www.mehrastan.ac.ir  رآستان ـ آستانه اشرفيهمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
اي به مساحت پنج هكتار و در محيطي علمي، شاداب و جذاب با كليه امكانات آموزشي و آكادميك از جملـه سـايت رايانـه، آزمايشـگاه،      موسسه با هيات علمي برجسته و مجرب در مجموعهاين ) 1

اين موسسه به دانشجويان ممتـاز براسـاس مصـوبه هيـات     ) 2. باشد هاي آموزش عالي آماده پذيرش دانشجويان گرامي مي و در سطح يك رتبه بندي موسسه، رستوران، بوفه كتابخانه، سالن ورزش
  013-42166106: نمابر        42166100-4: تلفن            ، بلوار دانشگاهستان گيالن، آستانه اشرفيها: نشاني) 3. دهد درصد شهريه تخفيف ويژه ارائه مي 50تا  30موسس از 

www.mehraeen.ac.ir  رآيين ـ بندرانزليمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 .در هر رشته و هر تـرم سوم  نفردرصد  10دوم،  نفردرصد  30درصدي براي دانشجويان نفر اول،  50تخفيف شهريه ) 2 .)در صورت به حدنصاب رسيدن( باشد موسسه داراي خوابگاه دختران مي) 1
  .اباد، بوستان يك طالببندرانزلي، : نشاني) 4 .گردند تخفيف شهريه مي% 10مشمول  ،نمايند درج خود اولويت انتخاب رشتهاين مؤسسه را به عنوان اولين دانشجوياني كه ) 3

  013-44444129: نمابر               44444127-8 :تلفن



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 156 صفحه ها پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

www.ihemehr.ac.ir  ر اراكمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  086-34174519-34174518-34174517 :تلفن         .خيابان كيميا ،خيابان فهيم ،سردشت ،اراك: نشاني

www.mehrarnavd.ac.ir  ر اروند ـ آبادانمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  061-53373431: نمابر              53373427-32: تلفن  .             خيابان دانشگاه ،)ع(ميدان امام حسين ،مينوشهر ،آبادان: نشاني

www.mehrkerman.ac.ir  انرمـ كر مهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 زم بـا بنيـاد  همكـاري ال  )3 .امكان استفاده از خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر غيربومي وجود دارد) 2. شود شهريه ثابت تخفيف در نظر گرفته مي% 100 سقف براي دانشجويان برتر تا) 1

  .شهرك خواجو ،چهارراه جوپاريبزرگراه امام، كرمان، : نشاني) 4. گردد حمايتي بر اساس ضوابط و مقررات انجام ميمراكز و ساير  ، بهزيستي، كميته امداد حضرت امامشهيد و امورايثارگران
  034-33242650-57 :تلفن
www.mehrgan.ac.ir  مهرگان ـ محالتغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  086-43250579: نمابر    43250570-8: تلفن        37816-54363: كدپستي.   دستگاه 90، خيابان وليعصر جنوبي، روبروي )ره(استان مركزي، شهرستان محالت، شهرك امام خميني: نشاني
www.mizan.ac.ir  تبريزـ يزان مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تخفيف  ،تخفيف براي حافظان قرآن ،خوابگاه خودگردان در جوار دانشگاه ،كارگاه ،آزمايشگاه ،سالن كنفرانس ،سالن ورزشي ،سلف سرويس ،قرائت خانه ،كتابخانه ،سرويس اياب و ذهاب: امكانات) 1
همكاري بـا كميتـه امـداد     ،ر رشته در هر ترم تحصيليهاي برتر ه هاي كشوري و نيز تخفيف براي رتبه تخفيف براي ورزشكاران با كسب رتبه ،آموزان مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي براي دانش

تبريز، ميدان راه آهن، به سمت سـازمان فنـي و   : نشاني) 2. وام صندوق رفاه ،و همكاري با بنياد شهيد و بنياد جانبازان، همكاري با سازمان بهزيستي، مقاالت چاپ شده در مجالت خارجي) ره(امام
  041-3281039-32890939-32890258-32890007-33826806-8 :تلفن            . تبريز 6طقه اي، روبروي ساختمان شهرداري من حرفه
www.miaad.ac.ir  مهابادـ يعاد مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  044-42350670-3: تلفن .            قاضي، خيابان مردوخ، ساختمان ميعاد مهاباد، خيابان محمد: نشاني
www.miladgihe.ac.ir  مينودشتـ ستان يالد گلمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

: نشـاني ) 3. باشـد  اين موسسه مجهز به سرويس اياب و ذهاب و خوابگاه براي دانشجويان مي) 2. دهد موسسه در مركز شهر واقع شده و كليه امكانات رفاهي را در اختيار دانشجويان قرار مياين ) 1
  017-35231985-9 :تلفن           4981634879: كدپستي        .نبش بلوار بسيج خيابان پاسداران، مينودشت،

www.ucna.ac.ir  ـ تبريز) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 )2. خـوردار خواهنـد شـد   درصد تخفيف در شـهريه ثابـت نيمسـال اول بر    10و  15، 25باشد به ترتيب از  17و  18، 19پذيرفته شدگاني كه معدل ساالنه آنان در دوره پيش دانشگاهي بيشتر از ) 1

توانند از خوابگاه خودگردان كه اين موسسه بـر آن  دانشجويان دختر غيربومي مي )3. شوند در شهريه ثابت آن نيمسال برخودار مي% 50دانشجويان رتبه اول در هر دوره آموزشي دانشگاه از تخفيف 
در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي، وام كمك  )5. يابد سسه به كليه دانشجويان متقاضي اختصاص ميوام كمك شهريه كوتاه مدت از طرف مو )4. نظارت دارد استفاده كنند

تقـاطع   ،آهـن  يابـان راه خ ،تبريـز : نشاني) 7.شوند هاي جامع توانمندسازي بهره مند مي كليه دانشجويان در طول تحصيل بصورت رايگان از دوره )6 .يابد شهريه بلند مدت براي دانشجو اختصاص مي
   041-34421999: تلفن                  1283پالك  ،خطيب

www.ncst.ir  آباد جفنغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 يان رتبه اول تا سوم هر رشته در هردانشجو) 2. هر نيمسال برخوردار خواهند شد در اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري جهت دانشجويان پذيرفته شده) 1
تواننـد   نيمسـال مـي   دانشجويان شاهد و ايثارگر بدون پرداخت شهريه در هـر ) 3. بعد معاف خواهند شد درصد شهريه ثابت نيمسال 20درصد و  25درصد  30يمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت ن

ورزشي رايگان و وعده غذايي ناهـار بـا نـرخ     سرويس اياب و ذهاب، امكانات) 5. مند شوند توانند از تخفيفات مربوطه بهره نيز مي ستيدانشجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزي) 4. نام نمايند ثبت
: نشـاني ) 7. گـردد  يل مـي شـنبه و جمعـه و تشـك   پنجبعدازظهر يـا   3هاي شاغلين در صورت به حد نصاب رسيدن عده كالس از ساعت  كالس )6. گردد مصوب مناسب براي دانشجويان فراهم مي

  031-42455447-42443771-4 :تلفن      .ريسندگي و بافندگي نرسيده به كارخانه) ره(خيابان امام خميني ،آباد نجف
www.nazhand.ac.ir  ژند ـ اروميهنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

به ترتيب دانشگاه تا سوم دانشجويان رتبه اول  )2. اوري، وام كمك شهريه به دانشجو پرداخت خواهد شددر صورت اختصاص اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فن) 1
دانشـگاه   )4. باشـد  شهريه ثابت برخوردار مي% 35دانشگاه داراي امكانات ورزشي و فرهنگي بوده و از تخفيفات ورزشي فرهنگي  )3. باشد مي رشهريه ثابت برخوردادرصد تخفيف از  25و  30، 35از 

  5719883896 :كدپستي               42-40 هاي پالك ،، كوي سوم2اروميه، خيابان والفجر : نشاني) 5. باشد هاي مخصوص رشته مورد نظر مي ها و كارگاه داراي آزمايشگاه
   044-33363940: نمابر            33364588-33364730: تلفن
  www.naghshejahan.ac.ir  نقش جهان ـ اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

با  )ناهارخوري( سلف )3. دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود )2. هاي خودگردان را انجام خواهد داد موسسه هماهنگي الزم براي معرفي دانشجويان به خوابگاه) 1
جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي در نظر گرفتـه   )5. سيم در موسسه داير است اي مورد نياز و اينترنت بي زمايشگاهي، كارگاهي و رايانهتجهيزات و امكانات آ )4. باشد موجود مياي  قيمت يارانه
) 7. فاه دانشجويان را به عمل خواهد آوردبراي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق ر) وام شهريه دانشجويي(هاي الزم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي  موسسه پيگيري )6 .شده است

  031-36817000 :نمابر     36826055-8: تلفن     81441-67984: كدپستي   1001 ، خيابان فروردين غربي، خيابان شهيد جعفر مراديان، پالك)عج(خيابان وليعصر اصفهان، بهارستان،: نشاني
  نگين جيرفتغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  0348-2213377-2735175: تلفن        78617-99176: كدپستي.         شهريور 17شهريور، بعداز ميدان  17ارراه دهخدا، خيابان جيرفت، چه: نشاني
www.nourdanesh.ac.ir  نور دانش ـ ميمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

         031-45427600: نمابر     45427601-5: تلفن                       .استان اصفهان، شهرستان ميمه، ميدان اصفهان، بلوار دانش: نشاني
www.noorehedayat.ac.ir  شهركردـ  هدايتنور غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  038-32241323: نمابر   32244085: تلفن    88176-53469: كدپستي.    شهركرد، بلوار طالقاني، بعد از تقاطع كاشاني، خيابان سعادت، كوچه خبرنگار، جنب امور صنفي، طبقه سوم: نشاني
www.novinardebil.ac.ir  نوين ـ اردبيلغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   045-33635505 :تلفن       .اردبيل، بزرگراه شهدا، جنب اداره كل پست: نشاني
www.nikan.ac.ir  تاكستانن ـ كانيغيرانتفاعي  مؤسسه* 

براي خواهران پذيرفته ) 3. انـد موسسه را انتخاب نموده داوطلب برتر هر رشته كه اين 3اعطاي تخفيف ويژه به ) 2. هاي انتخابي اين موسسه محل تحصيل رايگان داوطلبان برتر هر كدام از رشته) 1
 اعطاي) 5. گردد بالعكس با اخذ هزينه فراهم مي و از تهـران و كـرج بـه دانشـگاه سرويس رفت و برگشـت) 4). در صورت امكان براي برادران(خودگردان ارائه خواهد نمود  شده در موسسه خوابگاه

. هاي برتر مسابقات ورزشي رتبه اعطاي تخفيف به) 7. دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشـته و اعمـال آن در ترم بعد اعطاي تخفيف ويژه براي) 6. به خانواده معظم شهدا و جانبازان% 100تخفيف 
  028-35248330-32: تلفن         64131-34816: كدپستي     . بعد از خيابان شهيد عبادي، نرسيده به بلوار شهيد رجايي، )ره(ام خمينيقزوين، تاكستان، بلوار ام: نشاني) 8

www.nima.ac.ir  نيما ـ محمودآبادغيرانتفاعي  مؤسسه* 
) 2. اشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول مصوب هيأت امنا برخوردار خواهند شدب ت اول خود انتخاب كردهموسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اين موسسه را به عنوان اولوي دانشجوياني كه از بين) 1

رخـوردار  مصوب هيـات امنـا ب   از درصدي تخفيف شهريه ثابت ترم اول 18دانشجويان با معدل كارشناسي باالتر از  كليه )3. شوند دانشجويان دختر به خوابگاه خودگردان زير نظر موسسه معرفي مي
موسسه با بنياد شـهيد و امـور ايثـارگران در     اين )6. باشد بصورت رايگان مي) اينترنت بي سيم(موسسه داراي سيستم وايرلس  )5. شد يك وعده غذاي گرم در موسسه توزيع خواهد )4. خواهند شد

ايـن موسسـه از    دانشـجويان  )8. رف قرارداد موسسه جهت دريافت وام شهريه معرفـي خواهنـد شـد   به صندوق ط دانشجويان متقاضي )7. نمايد مي خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير همكاري
مسابقات علمي و فرهنگـي و ورزشـي    كليه دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه مقام اول تا سوم در سطح كشوري در) 9. تسهيالت وام مربوط به صندوق رفاه وزارت علوم برخوردار خواهند بود

  ، 4631155111: كدپستي.   آملمحمودآباد به جاده  2كيلومتر ، محمودآباد، مازندران: نشاني) 10. گيرد تعلق مي ايند تخفيف شهريه مصوب هيأت امناي موسسهكسب نم
  011-44789301: نمابر     44789784 و 44789217و  44789302: تلفن
www.hatef.ac.ir  هاتف ـ زاهدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  054-33294453: نمابر       33294456-7 :تلفن         .زاهدان، بلوار بزرگمهر، جنب دانشكده علوم قرآني: نينشا
www.hadaf.ac.ir  ساريـ  دفهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

نيمسـال اول تحصـيلي    از تخفيـف شـهريه ثابـت در    ،ود انتخاب كرده باشـند ني كه در ميان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خاداوطلب) 1
درصد تخفيـف شـهريه ثابـت در نظـر      30الي  10و نيز نفرات برتر مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي، ) در هر مقطع و رشته تحصيلي(براي دانشجويان برتر علمي  )2. برخوردار خواهند شد

ارائه تسـهيالت   )4. از تخفيف شهريه برخودار خواهند شد% 100 با ارائه تاييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان ساري  از%  25هدا، آزادگان و جانبازان باالي فرزندان ش )3. شود گرفته مي
سرويس اياب و ذهاب، امكانات ورزشي  )6 .شتي و پزشكي مجرب بصورت رايگانبهره مندي دانشجويان از مشاورين تحصيلي، روانشناختي، بهدا )5 .وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي

سـاري، بلـوار   : نشـاني ) 8. باشد خوابگاه خودگردان براي اسكان دانشجويان دختر و پسر در داخل شهر ساري مهيا مي )7. باشد غذاي ناهار با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان مهيا مي رايگان و
  011-33033971-5: تلفن              . جاده دريا 5 آباد، كيلومتر فرح
www.hashtbehesht.ac.ir  ـ اصفهاناصفهان پويا هشت بهشت غيرانتفاعي  مؤسسه* 

همكاري بـا   )3. برخوردار خواهند شد% 60 دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم هر ترم از تخفيف شهريه تا سقف )2. باشد خودگردان جهت دانشجويان دختر و پسر مي داراي خوابگاه مؤسسهاين ) 1
از مشـاورين   دانشـجويان ) 5 .گيـرد  وام كمك هزينه شهريه به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي )4. بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهدا و ايثارگران

اياب و ذهـاب و   )7 .محل موسسه اي مورد نياز و اينترنت بي سيم در تجهيزات و امكانات ورزشي، رايانه) 6. خواهند شد مند ورت رايگان بهرهتحصيلي، روانشناختي، بهداشتي و پزشكي مجرب به ص
      8169179989 :كدپستي    .روبروي شهرك آزمايشبعد از سيتي سنتر،  جاده اصفهان ـ شيراز، 6كيلومتر  ،دروازه شيراز ،اصفهان: نشاني )8. تسهيالت الزم جهت رفت و آمد

                  031-36540830 :تلفكس          36540168 :تلفن
www.yasintc.ir  ياسين ـ بروجردغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  .55بروجرد، بلوار شهيد بهشتي، كوچه بينش، پالك : نشاني



 نويس فرم انتخاب رشته پيش/  ها پيوست                                                                                                                  فصل سوم

 نويس انتخاب رشته م پيشرف157 صفحه ها پيوست
 

  :1396هاي تحصيلي آزمون سراسري سال  نويس انتخاب رشته فرم پيش) 4
  

دفر ه د  ل   ر ه  اش/م ر گاه  م دا ردف  هد ل  ر ه اش/م ر گاه  م دا
1    76    
2    77    
3    78    
4    79    
5    80    
6    81    
7    82    
8    83    
9    84    
10    85    
11    86    
12    87    
13    88    
14    89    
15    90    
16    91    
17    92    
18    93    
19    94    
20    95    
21    96    
22    97    
23    98    
24    99    
25    100    
26    101    
27    102    
28    103    
29    104    
30    105    
31    106    
32    107    
33    108    
34    109    
35    110    
36    111    
37    112    
38    113    
39    114    
40    115    
41    116    
42    117    
43    118    
44    119    
45    120    
46    121    
47    122    
48    123    
49    124    
50    125    
51    126    
52    127    
53    128    
54    129    
55    130    
56    131    
57    132    
58    133    
59    134    
60    135    
61    136    
62    137    
63    138    
64    139    
65    140    
66    141    
67    142    
68    143    
69    144    
70    145    
71    146    
72    147    
73    148    
74    149    
75    150    

   



 

 158 صفحه
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