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  انتخاب رشته، تصميم گيري براي بخشی از زندگي تحصيلي است. 
براي اين تصميم گيري، شما بايد: 

- عالقه ها و توانائي هاي خود را بشناسيد، 
- براي آيندة خود برنامه داشته باشيد، 

- رشته هاي دانشگاهي را بشناسيد.
و سرانجام طبق عالقه ها و توانائي هاي خود و با توجه به برنامه اي كه براي آيندة خود داريد، رشته هاي مناسبي را انتخاب كنيد.

مهلت يك هفته اي انتخاب رشته)20 تا 24 مرداد(
زماني است براي اينكه رشته هاي انتخابي خود را به سازمان سنجش اعالم كنيد.

راهنماي عملي انتخاب رشته
با مطالعة اين دفترچه، شما با مراحل عملي و نكته های كاربردی برای انتخاب رشته در آزمون 

سراسري آشنا مي شويد.

روش.و.نحوه..انتخاب.رشته.در.آزمون.سراسری..........................................................4
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مقدمه:
ــما متقاضيان در گزينش  آزمون  سراسري   و با اين  اميد كه  ــالم  و  آرزوي  موفقيت  براي  ش با س
ــده اند، انتخاب رشته آگاهانه و صحيح انجام دهند تا  ــته ش  داوطلبانى كه مجاز به انتخاب رش
در آينده بتوانند در سنگرهاي  علم و ايمان، پاسداراني  شايسته  براي  حفاظت  از حريم  اسالم  و 
ــتاوردهاي  انقالب  اسالمي  در دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  باشند، نظر  تداوم  بخش  دس
داوطلبان  گرامي  را به  نكات  مندرج در اين دفترچه راهنما معطوف مي دارد. مطالعه توضيحات 

اين دفترچه براي داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده اند، الزامي است.
توضيح اصطالحات مورد استفاده در اين دفترچه

پذيرش بومي( استاني، ناحيه اي و قطبي) – رشته هاي تحصيلي دوره روزانه بر اساس پراكندگي در 
ــطح كشور به استاني، ناحيه اي و قطبي تقسيم مي شوند. با هدف افزايش احتمال قبولي داوطلبان  س
در محل سكونت خود، بخش بيشترى از ظرفيت اين نوع رشته ها به داوطلبان بومي اختصاص دارد.  
رشته محل-  هنگامي كه رشتة تحصيلي و محل تحصيل هر دو مورد نظر است، از عنوان رشته 
محل استفاده مي شود. زبان و ادبيات فارسي يك رشتة تحصيلي است، اما رشتة زبان و ادبيات 
ــته محل با يك كد عددي پنج رقمي  ــگاه تهران، يك رشته محل است. هر رش ــي دانش فارس

مشخص مي شود كه به آن كد رشته محل گفته مي شود.
ــاس تفاوت آنها از جنبه هاي  ــگاه ها، بر اس ــي در دانش دوره هاي تحصيلي- دوره هاي آموزش
آموزشي و غيرآموزشي به دوره هاي مختلف تحصيلي دسته بندي مي شود. مهم ترين دوره هاي 
ــور، مجازي غيرانتفاعي،  ــبانه)، غير انتفاعى، پيام ن ــد از روزانه، نوبت دوم(ش ــي عبارتن تحصيل

پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد.   آشنايى با دوره هاى تحصيلى ص 33

جدول زمان بندي انتخاب رشته تا اعالم نتايج آزمون سراسري سال 1398

تاريخموضوع

20 لغايت 24/مرداد/1398 انتخاب رشته از طريق سايت اينترنتى سازمان

 اعالم اسامى معرفى شـدگان چند برابر ظرفيت رشته هاى تحصيلى
هفته اول/ شهريور ماه /1398داراى شرايط خاص

 اعالم نتايج نهايي آزمون
هفته آخر/ شهريور ماه /1398  اسـتقرار كارنامه نهايي آزمون سراسـري  سـال 1398 بر روي وبگاه

سازمان سنجش

 خريد كارت اعتبارى نكته بسيار مهم

 ممنوعيت

 مقررات وظيفه عمومى

 مراجعه به صفحه ديگر

 نكته كاربردى براى انتخاب رشته

 زمان هاى مهم

نمادهاى گرافيكى مورد استفاده در اين دفترچه
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روش و نحوه انتخاب رشته در آزمون سراسرى
پذيرش در رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از طريق آزمون سراسري به دو روش صورت مي گيرد: 
1- رشته هاي با آزمون: رشته هايي كه مالك پذيرش آنها، مالك حاصل از آزمون و تأثير سوابق تحصيلي مي باشد 

و كليه رشته هاي موجود در اين دفترچه راهنما با اين روش پذيرش مي شود.
2- رشته هاي صرفاً با سوابق تحصيلي (بدون آزمون): رشته هايي است كه مالك پذيرش در آنها با معدل كتبي نهايي  
ــود كه در سال جاري پذيرش در اين رشته ها از رشته هاي با آزمون منفك شده است، داوطلبان  ديپلم انجام مي ش
ــود، با مراجعه به سامانه  ــوابق تحصيلي انجام مي ش ــته هايي كه پذيرش آنها صرفاً با س مي توانند براي انتخاب رش
پذيرش اين رشته ها كه از تاريخ 1397/12/20 در سايت اين سازمان فعال گرديده و تا 28 شهريورماه 1398 
ــته كه از تاريخ 1397/11/17 و اصالحيه هاي  ادامه دارد، با مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رش

مربوط به آن كه در سايت اين سازمان قرار گرفته، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام كنند.
تذكر: در صورتي كه داوطلبي در هر يك از پذيرش هاي فوق در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرارگيرد منحصراً 

مي تواند در يكي از رشته هاي قبولي ثبت نام و ادامه تحصيل نمايد.

 فصل اول: توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش و مسير انتخاب رشته

دريافت كارنامه
 صفحه 5 را ببينيد

انتخاب رشته از همة دوره هايي كه طبق كارنامه مجاز شده ايد و اولويت بندى رشته ها 
به ترتيب عالقه مندى

انتخاب رشته اينترنتى
اعالم رشته هاي انتخابي به سازمان سنجش 

در فرم انتخاب رشته

مراحل انتخاب از مجموعه رشته  محل ها

مطالعة دفترچه راهنماى انتخاب رشته آزمون سراسرى
در اين دفترچه مقررات و ظرفيت رشته هاى با آزمون وجود دارد.شرايط و ضوابط دانشگاه ها و 

موسسات در قالب فايلpdf  بصورت جداگانه در سايت اين سازمان بارگذاري شده است.
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بخش اول: راهنماى عملى انتخاب رشته

چگونه كارنامه  آزمون سراسرى  را دريافت كنيم؟ 
براي هر داوطلبي كه در جلسة آزمون سراسري حاضر شده باشد، كارنامه صادر مي شود.  

قبل از دريافت كارنامه اين اطالعات را آماده كنيد.
 شماره شناسنامه

 شماره ملى
 شماره پرونده (اين شماره را باالى رسيد ثبت نام مى توانيد ببينيد).

 شماره داوطلبى (اين شماره را روى كارت ورود به جلسه مى توانيد ببينيد).
 كد رهگيرى ثبت نام (يا سريال ثبت نام)

ــاني ــور به نش ــنجش آموزش كش ــازمان س ــد وارد وبگاه س ــه باي ــت كارنام ــراي درياف  ب
www.sanjesh.org شويد.

سيستم پاسخگويي
مطلب ويژه

سراسرى

دسترسى سريع

ــتون وسط با عنوان  ــتون سمت راست و يا س ــنجش، ازس ــازمان س  در صفحة اصلي وبگاه س
سراسرى وارد صفحة اختصاصى آزمون سراسرى(صفحة زير) شويد.   

كارنامه اعالم نتايج مرحله اول آزمون سراسرى سال 1398
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ــمت اعالم نتايج، وارد صفحه اصلى كارنامه اوليه  ــرى، از قس از صفحه اختصاصى آزمون سراس
اعالم نتايج آزمون سراسرى سال 1398 (صفحه زير) مى شويد. 

كارنامه اوليه اعالم نتايج آزمون سراسرى سال 1397

روش هاى دريافت كارنامه
در صفحة اعالم نتايج اوليه آزمون سراسري، به يكى از سه روش زير مي توانيد كارنامه تان را 

دريافت نماييد: 
روش اول- وارد كردن شماره داوطلبى و شماره شناسنامه و سال تولد

روش دوم- وارد كردن شماره پرونده ، كد رهگيرى ثبت نام(شماره 16 رقمى) و شماره شناسنامه
روش سوم- وارد كردن شماره پرونده ، شماره سريال ثبت نام(شماره 12 رقمى) و شماره شناسنامه

- وارد كردن تصوير كد امنيتى
ــي كه در آنها  ــمارة پرونده دارد اما به تعداد گروه هاي آزمايش هر داوطلب، فقط يك ش

ثبت نام كرده است، شمارة داوطلبي دارد. 

اگر اطالعات ثبت نامي خود را فراموش كرده ايد.
اگر اطالعات ثبت نامي خود را در دسترس نداريد، اين اطالعات را از دو راه مي توانيد دريافت كنيد:
راه اول- وارد سامانه پاسخگويى سازمان سنجش به نشاني(http://request.sanjesh.org) شويد.  
ــت با وارد كردن اطالعات فردى در اين  ــامانه عضو نبوده ايد، الزم اس - اگر قبال در اين س

سامانه عضو شويد. 
- بعد از عضويت، رمز عبور به رايانامه(ايميل) شما فرستاده مى شود(در وارد كردن ايميل 

معتبر دقت كنيد).
- با نام كاربرى(كه خودتان انتخاب مى كنيد) و رمز عبور، مى توانيد وارد سامانه شويد.

ــمت درخواست جديد و پس از انتخاب آزمون و سال، اطالعات ثبت نامى خود را  - در قس
مى توانيد ببينيد.        

ــنجش ــازمان س راه دوم- مى توانيد با تلفن گوياى روابط عمومى س
( 42163-021) تماس بگيريد. 

اين تلفن به دليل مراجعة زياد ممكن است اشغال باشد.
در صورتى كه با اين تلفن تماس گرفتيد:

- ابتدا كليد 1(آزمون سراسرى) وسپس كليد 3 را انتخاب كنيد.
- سپس كد ملى و سريال شش رقمى شناسنامه تان راوارد كنيد.
- پس از انجام مراحل باال، اطالعات ثبت نامى شما اعالم مى شود.

سيستم پاسخگويي

سراسرى

دسترسى سريع
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كارنامه آزمون سراسري، چه اطالعاتي به ما مي دهد؟

اطالعات كارنامه، 
هم نتيجة عملكرد شما را در آزمون سراسري و هم موقعيت شما را در مقايسه با شركت كنندگان 

ديگر نشان مي دهد. 
ــته هاي دلخواه خود موفق تر  ــتفاده كنيد، در انتخاب رش هرچه بهتر از اطالعات كارنامه تان اس

خواهيد بود. 
كارنامه قسمت ها يا بندهايى دارد كه در ادامه با همة اطالعات كارنامه و كاربردهاي آن آشنا مي شويد.

در كارنامه داوطلبان نظام آموزشي جديد3-3-6 بندهاي مربوط به پيش دانشگاهي وجود ندارد.

               براى جلوگيرى از سوء استفاده، اطالعات شخصى كارنامه تان را در اختيار مراكز و افراد ناشناس قرار ندهيد.
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بند اول كارنامه-  هرگونه مشكل يا سوالي دربارة اطالعات كارنامه تان داشته باشيد تا تاريخ 
98/5/24 مي توانيد به سازمان سنجش اطالع بدهيد.

براي اين كار بايد از سيستم پاسخگويي كه در صفحة اصلي وبگاه سازمان سنجش قرار دارد 
اقدام كنيد.   توضيح در صفحه 6

بند دوم كارنامه- با توجه به وضعيت هر داوطلب، توضيحاتى ارائه شده است. به اين توضيحات 
توجه كنيد. 

ــوم تا پنجم كارنامه- مشخصات شناسنامه اي و تحصيلي شماست كه هنگام ثبت نام به  بند س
سازمان سنجش اعالم كرده ايد. نظام آموزشي داوطلب در باالي اين قسمت مشخص شده است.
در بند سوم كارنامه سهمية نهايى شما كه براساس آن گزينش مى شويد، مشخص شده است.

ــهمية شما با توجه به اطالعاتي كه هنگام ثبت نام به سازمان سنجش اعالم كرده ايد(و تأييد  س
ارگان مربوط) تعيين شده است.

- مى دانيد كه ظرفيت رشته ها بين سهميه ها تقسيم مى شود.
ــهميه با هم رقابت مى كنند. اما در بخشي از  ــهميه در ظرفيت مختص آن س - داوطلبان هر س

ظرفيت (سهميه آزاد) همه داوطلبان بدون توجه به سهميه با هم رقابت مي كنند.
 براي آشنايي با سهميه ها صفحة 18 را مطالعه كنيد.

در بند پنجم كارنامه، استان، ناحيه و قطب بومي شما مشخص شده است. 

با انتخاب رشته هاي با گزينش بومي، احتمال قبولي شما دردانشگاه هاى منطقه بومى تان يا مناطق 
نزديك به آن بيشتر مي شود.

ــته محل هاى روزانه، نوع گزينش كشوري يا بومي(استانى،  در اين دفترچه راهنما، در مقابل رش
ناحيه اى يا قطبى) آن مشخص شده است.

 اگر در تصميم گيري خود براي انتخاب رشته، در موقعيتي قرار گرفتيد كه بخواهيد بين رشته محل 
بومي و غير بومي يكي را انتخاب كنيد، بايد بدانيد كه احتمال قبولي شما در رشته محل هاي بومي 

بيشتر از غير بومي است.

 براي آشنايي با رشته هاي بومي و كشوري و مقررات آنها، صفحة 24 را مطالعه كنيد.  

بند ششم كارنامه- اعالم عالقه مندي

 اين قسمت هم طبق اطالعاتي است كه هنگام ثبت نام به سازمان سنجش اعالم كرده ايد.
 داوطلباني مي توانند از مجموعه رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي انتخاب نمايند كه در رديف 

زير آن، كلمة بلي درج شده باشد.  
ــاى غيرانتفاعى و پيام نور  ــه هر دليلي عالقه مندي خود را به دوره ه ــر در زمان ثبت نام ب  اگ
اعالم نكرده ايد. مي توانيد با پرداخت هزينة مربوط، اعالم عالقه مندي نماييد(در محدوده زمانى 

انتخاب رشته). 
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مراحل ثبت اعالم عالقه مندي به رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي
براى پرداخت هزينه، از صفحه اصلى وبگاه سازمان سنجش، 

از قسمت خريد كارت اعتبارى مى توانيد اقدام كنيد.
ــته هاى پيام نور و غير انتفاعى  هزينه ثبت اعالم عالقه مندى به  رش

138000 ريال است.

بند هفتم كارنامه: اطالع از مجاز بودن انتخاب ها براي رشته هاي با آزمون 
 اين بند نشان مي دهد طبق نتايج آزمون، شما از چه دوره هاي تحصيلى مي توانيد انتخاب رشته كنيد. 
 اگر در چند گروه آزمايشي شركت كرده باشيد، وضعيت آزمون هاي شما، به ترتيب در چند 

رديف نشان داده مي شود. 

 هر داوطلب فقط از دوره هايي كه مجاز شده است مي تواند انتخاب رشته نمايد.
ــدن به اين معني است كه شما در آن دوره، حداقل نمرة الزم(و البته ساير شرايط و   مجاز ش

ضوابط) را به دست آورده ايد و بنابر اين مي توانيد از آن دوره ها، رشته هايي را انتخاب نماييد.
- تنها شرط انتخاب رشته، مجاز بودن نيست، هر كدام از دوره هاي تحصيلي شرايط و مقرراتي 

دارند كه پيش از انتخاب رشته از آن دوره ها، الزم است به آنها توجه كنيد.
- اگر از دوره اي كه مجاز به انتخاب رشته نيستيد، رشته اي را انتخاب نماييد، سامانه انتخاب 

رشته، به شما اجازه انتخاب نمى دهد.
- براي انتخاب رشته هاي پيام نور، غيرانتفاعي و دانشگاه فرهنگيان مجاز بودن كافي نيست، بلكه 

بايد عالقه مندي تان را هم اعالم كرده باشيد. 
- براى اعالم عالقه مندى به رشته محل هاى دانشگاه فرهنگيان، مى توانيد از قسمت خريد كارت 

اعتبارى (با پرداخت مبلغ 69000 ريال) اقدام نماييد.
 براي آشنايي با مقررات دوره هاي تحصيلي، صفحه 35 را مطالعه كنيد.

بند هشتم كارنامه- وضعيت پذيرش رشته هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي
ــته اين رشته ها بايد به سامانه ثبت نام و انتخاب رشته براي پذيرش دانشجو  براي انتخاب رش
صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي حسب مورد در سايت سازمان سنجش آموزش كشور يا سايت 
ــته هاي پذيرش با آزمون است براي ثبت نام و  ــالمي كه مجزا از انتخاب رش ــگاه آزاد اس دانش

انتخاب رشته مراجعه نماييد. 
بند نهم كارنامه - وضعيت اعمال سوابق تحصيلي

دانش آموزان بايد قبالً در تاريخى كه اعالم شده است، سوابق تحصيلي خود را در وبگاه آموزش 
و پرورش ديده و آن را تأييد كرده باشند. 

ــمت مخصوص كساني است كه ديپلم خود را از سال1384 به بعد و مدرك  اطالعات اين قس
پيش دانشگاهي خود را از سال1391 به بعد گرفته اند و فقط نشان مي دهد سوابق تحصيلي آنها 

به سازمان سنجش رسيده و تأثير مثبت آن در نمره كل نهايي، بررسي شده است. 
 بند دهم كارنامه- وضعيت رتبه و نمره كل

ــمت مى توانيد وضعيت رتبه در منطقه يا سهميه نهايى، رتبه كشوري(بدون سهميه)  در اين قس

سيستم پاسخگويي

سراسرى

دسترسى سريع

خريد كارت اعتبارى
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و نمره كل نهايي خود را در هر زير گروه  مشاهده كنيد. كساني كه در دو يا سه گروه آزمايشي 
شركت كرده اند، براي هر گروه آزمايشي جدولي جداگانه دارند. 

ــگاهي براي  ــوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانش ــف اول و دوم اين بند، ميزان تأثير س  در ردي
داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي را مي بينيد. اطالعات مربوط به سوابق تحصيلى فقط 

براي آگاهي شماست و كاربردي در تصميم گيري براي انتخاب رشته ندارد. 

ــهميه و  ــوم اين جدول، يعني رتبه در س ــته، رديف س ــما براي انتخاب رش مهم ترين معيار ش
زيرگروه هاي مقابل آن است.

 مي دانيد كه با توجه به ضريب درس ها، هر گروه آزمايشي چند زير گروه دارد. هر داوطلب 
به تعداد زير گروه ها، رتبه دارد.

 براي انتخاب هر رشته، بايد بدانيد آن رشته، در كدام زير گروه قرار دارد و وضعيت شما در 
آن زير گروه چگونه است.

احتمال قبولي شما در زيرگروهي كه رتبة بهتري داريد(عدد كمتر) بيشتر است.

 براي آشنايي با زير گروه ها، رتبه و نمره كل صفحه 27 را مطالعه كنيد. 

بند يازدهم كارنامه: نمره هاي خام درس هاي امتحاني
در اين قسمت نمرة خام(نمرة درصدي) درس هاي امتحاني خود را مي بينيد. براي داوطلبان گروه هاي 
آزمايشي علوم رياضي و فني (داوطلبان نظام آموزشي غير 3-3-6)، علوم تجربي (داوطلبان نظام 
ــي غير 3-3-6) و علوم انساني (داوطلبان هر دو نظام آموزشي) در ذيل نمره خام هر يك  آموزش
از دروس تخصصي، نمره هم ترازي (مالك عمل) نيز درج شده است كه نمرات هم ترازي، مالك 
ــبه نمرات كل نهايي هر داوطلب در هر زيرگروه مي  باشد. در 3 گروه آزمايشي  عمل براي محاس
علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني، نمرات خام دروس تخصصي دو نظام آموزشي ابتدا 
با روش هاي آماري مطابق با اصول سنجش و اندازه گيري، هم تراز مي شود (در صورت هم تراز شدن 
ــي داوطلبان ذيل نمرات خام هر درس  ــرات، نمرات حاصل از  هم ترازي در كارنامه نتايج علم نم

درج شده است)، سپس نمرات حاصل از هم ترازي باهم براي هر دو نظام تراز مي شود.
بند دوازدهم كارنامه: نمرة كل و رتبه ها

ــن  ي تر ال با
نمره كل شما در 
بين زيرگروه ها

نشان  رتبه  اين 
ــد در بين همة  مي ده
ــا هم  ــه ب ــاني ك كس
ــهميه قرار  در يك س
ــدم  ــر چن ــد، نف داري

هستيد.

ــد، اين  ــهميه بندي نباش اگر س
رتبة شماست. اين رتبه فقط براي اطالع 
شما اعالم مي شود و شما براي انتخاب 
ــهميه و  ــته بايد به رتبة خود در س رش

رتبه در زيرگروها توجه كنيد.

اين رتبه مربوط به آخرين داوطلبي است 
كه در سهمية شما مي تواند انتخاب رشته كند. 
اگر رتبة شما بيشتر از رتبة آخرين نفر باشد، 
ــت كه نمي توانيد از دوره هاي  به اين معني اس
روزانه و نوبت دوم(شبانه) رشته انتخاب كنيد. 

 ممكن است داوطلبانى به دليل نمره كل مشابه، رتبه مشابهى داشته باشند(در يك سهميه). 
 رتبه داوطلبان از سهميه هاى مختلف، باهم قابل مقايسه نيست. 

ــان  نش ــدد  ع ــن  اي
ــهميه اي كه  ــد در س مي ده
ــد  ــرار داري ــما در آن ق ش
ــر با يكديگر رقابت  چند نف

مي كنند.

ــان  اين عددها نش
ــما در هر  ــد كه ش مي ده
ــر چندم  ــروه نف ــر گ زي

هستيد(البته در سهميه خود).
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  داوطلبان سراسر كشور را با رتبه كشورى مى توان با يكديگر مقايسه نمود. 

ــتفاده از نرم افزارهاى مشاوره اى- براى  ــيزدهم كارنامه: براى داوطلبان عالقه مند به اس بند س
ــتم انتخاب رشته مجازى سازمان سنجش به دليل  ــته ها- سيس پيش بينى احتمال قبولى در رش

استفاده از اطالعات واقعى داوطلبان معتبرترين مرجع مى باشد.  
بند چهاردهم كارنامه: كد دسترسي براي انتخاب رشته در سايت دانشگاه آزاد اسالمى

داوطلبان در مهلتى كه دانشگاه آزاد اسالمى اعالم مي كند، مى توانند با كدى كه در اين كارنامه 
در اختيارشان گذاشته شده است، در سامانة انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمى وارد شوند و 

انتخاب رشته نمايند.
 براي اطالع از جزييات انتخاب رشتة دانشگاه آزاد اسالمى بايد به وبگاه اين دانشگاه به نشاني

(www.azmoon.org) مراجعه كنيد.

چگونه انتخاب رشته كنيم؟
ــه  ــركت كرده اند و چه آنها كه در دو يا س ــي ش همة داوطلبان(چه آنها كه در يك گروه آزمايش
گروه آزمايشي شركت كرده اند)، در يك فرم و حداكثر تا 150 رشته محل مي توانند انتخاب كنند.
 رشته محل هاي مورد نظر خود را از دفترچة راهنماى انتخاب رشته، بخش ظرفيت ها، مربوط به 

هرگروه آزمايشي، انتخاب كنيد.
ــور و دوره هاي ديگر) به  ــته از دوره هاي مختلف(روزانه، نوبت دوم، پيام ن ــراي انتخاب رش  ب

شرايط اختصاصي هر دوره در اين دفترچه توجه كنيد. 
 شرايط بعضى از اين دوره ها را در صفحه 33 ببينيد.

 براي جلوگيري از اشتباه، بهتر است قبل از ورود به سامانة اصلي انتخاب رشته، رشته هاي انتخابي 
خود را با كد مربوط به هر رشته، به ترتيب عالقه مندي در پيش نويس انتخاب رشته وارد كنيد.

 پيش نويس انتخاب رشته در آخر اين دفترچه  
- پس از نهايي كردن رشته هاي انتخابي و اطمينان از ترتيب انتخاب هاي خود، آنها را در سامانة 

اصلي انتخاب رشته، به سازمان سنجش اعالم كنيد. 
ــته باشيد، در فرم انتخاب رشته، اولويت(ترتيب) رشته هايي كه انتخاب مي كنيد،  - به ياد داش

فقط نشان دهندة عالقه مندي شماست و تأثيري در افزايش احتمال قبولي ندارد.
- اگر نمره و شرايط الزم براي قبولي در رشته اي را داشته باشيد، اين رشته را در هر اولويتي(اول 

يا صد و پنجاهم) انتخاب كنيد، احتمال قبولي شما در آن رشته بيشتر نمي شود. 
- در مجموعه رشته هايي كه انتخاب مي كنيد، اولين رشتة انتخابي، نشان دهندة بيشترين عالقة 

شما و آخرين رشتة انتخابي، نشان دهندة كمترين عالقة شما است.
- اگر در مجموعه رشته هايى كه انتخاب كرده ايد، شرايط قبولي در چند رشته را داشته باشيد، 

سازمان سنجش اولين رشته را به عنوان رشتة قبولي اعالم مي كند.

               به رشته هايي كه انتخاب مي كنيد و ترتيب آنها در فرم انتخاب رشته دقت كنيد.

- شما مى توانيد در محدودة زماني انتخاب رشته(از 98/5/20  تا 98/5/24) تا هشت نوبت 
رشته هاى انتخابى خود را ويرايش نماييد.

- فراموش نكنيد، بعد از پايان مهلت ويرايش، امكان جابجايي رشته هاي انتخابي در فرم انتخاب 
رشته نيست. 

- پس از اعالم نتايج نهايي(دردهه سوم شهريور ماه)، امكان تغيير رشتة قبولي، در بين مجموعه 
رشته هايي كه انتخاب كرده ايد نيست.
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چگونه رشته هاي انتخابي خود را به سازمان سنجش اعالم كنيم؟ (انتخاب رشتة اينترنتي)

پس از انتخاب كدرشته محل ها از دفترچة راهنماى انتخاب رشته و اطمينان از رشته هاي انتخابي 
خود و ترتيب عالقه مندى به رشته ها، وارد صفحة انتخاب رشتة سازمان سنجش شويد.

ابتدا از صفحه اصلى وبگاه سازمان سنجش وارد صفحه آزمون سراسرى شويد.

در صفحة آزمون سراسرى، وارد صفحه انتخاب رشته شويد. 

انتخاب رشته

ــرى، بعد از چند مرحله وارد صفحه اصلى  ــته هاى تحصيلى آزمون سراس از صفحه انتخاب رش
انتخاب رشته مى شويد.

صفحه اطالعات آزمون- 1
 در اين صفحه فرصت زماني انتخاب رشته و شماره تماس براي رفع اشكاالت احتمالى اعالم شده است.

مهلت انتخاب رشته از روز يك شنبه 20 مرداد ماه 1398 تا پايان روز پنج شنبه 24 مرداد ماه 1398 مى باشد.

سراسرى

در صفحة اصلي وبگاه 
ــنجش، از اينجا  ــازمان س س
مي توانيد وارد صفحة آزمون 

سراسرى شويد. 
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ــگاه  ــر (طبق بند هفتم كارنامه) مجاز به انتخاب دوره هاى پيام نور و غير انتفاعى يا دانش - اگ
فرهنگيان شده ايد ولى قبالً در زمان ثبت نام، عالقه مندى خود را اعالم نكرده ايد، در اين صفحه 
ــت صفحه) هزينة آن را پرداخت نماييد تا  ــمت راس مى توانيد از پيوند(لينك) خريد كارت (س

بتوانيد از اين دوره ها هم، رشته محل هايي را انتخاب كنيد.

ورود به سيستم انتخاب رشته
 با تأييد اين مورد كه اطالعيه  ها و اين دفترچة راهنما را مطالعه كرده ايد، به صفحة بعدي وارد 

مى شويد.
 

 از اين صفحه، به سه روش مي توانيد وارد سيستم انتخاب رشتة خود شويد. 
روش اول- سريال ثبت نامي(12 رقمي) + شمارة شناسنامه

روش دوم- شمارة پرونده+ كد ملي + سريال شناسنامه
روش سوم- شمارة رهگيري ثبت نام(16 رقمي) + كد ملي

به يكى از روش هاى باال، به صفحة بعدي به نام صفحه اطالعات داوطلب، وارد مى شويد.

صفحه اطالعات داوطلب
 در اين صفحه اطالعات شخصى شما نمايش داده مى شود. اگر اطالعات مربوط به شما صحيح 

است، آن را تاييد كنيد تا وارد صفحة بعدي شويد.
 در پايين صفحة اطالعات داوطلب، معدل كتبي ديپلم و عنوان ديپلم شما درج شده است. اگر 

اشكالي در آن مي بينيد، مي توانيد آنها را اصالح كنيد.
 دو بند ديگر مربوط به داوطلبان اتباع خارجي و بهياران است كه بايد تكميل شود. 
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پس از تكميل و تأييد، اطالعات داوطلب، وارد صفحه اصلي انتخاب رشته مي شويد.

صفحه اصلى انتخاب رشته
اگر قصد داريد:

- از دوره هاى پيام نور، غيرانتفاعي و دانشگاه فرهنگيان، رشته هايي را انتخاب كنيد و تازه هزينة 
آن را پرداخت كرده ايد. الزم است سريال پرداخت مربوط به هركدام را وارد نماييد.

- فراموش نكنيد 16 رشته از گروه هنر آزمون عملى دارد كه براى انتخاب هر يك از آنها بايد 
در آزمون عملى آن رشته شركت كرده و يا شركت نماييد. 

- كساني كه قبالً در زمان ثبت نام عالقه مندي خود را به پيام نور و غيرانتفاعى اعالم كرده اند، 
در اينجا الزم نيست اقدامي نمايند. 

- همة داوطلبان فقط يك فرم انتخاب رشته دارند. حتي اگر در دو يا سه گروه آزمايشي شركت 
كرده باشند.
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نحوة وارد كردن رشته هاي انتخابي در فرم الكترونيك
 در پايين صفحه دو ستون ترتيب اولويت و كد رشته محل قرار دارد. 

 كد(عددي) رشته هاي انتخابي خود را به ترتيب عالقه مندي وارد كنيد.
ــودكار نمايش داده  ــگاه به طور خ ــته و نام دانش ــته، عنوان آن رش  با وارد كردن كد هر رش

مي شود. با دقت در عنوان رشته، مطمئن شويد كه كد را درست وارد كرده ايد.
 اگر كدي را كه مربوط به گروه آزمايشي شما نيست وارد كنيد چنين پيغامي ظاهر مي شود:

در كد رشته محل هاي مجاز شما، اين كد رشته محل يافت نشد.

 اگر مجاز نباشيد رشته اي را انتخاب كنيد(مثالً در گروه هنر ثبت نام نكرده ايد اما رشته هايي 
از آن گروه را انتخاب كنيد) چنين پيغامي ظاهر مي شود:

اگر در كد و عنوان رشته ها يا ترتيب آنها اشتباهي مشاهده مي كنيد، مي توانيد اشتباهات را اصالح كنيد.

پايان ورود كدهاى عددى رشته محل ها
بعد از اينكه كد رشته محل هاى مورد نظر خود را وارد كرديد، در پايان، با فشردن گزينه تاييد 
و ادامه، رسيد انتخاب رشته كه شامل مشخصات فردى و فهرست رشته هاي انتخابي شماست، 

نمايش داده مى شود.

ــته(كد عددي 15 رقمي) را، كه در باالي اين  ــيد انتخاب رش ــماره رس ــماره پرونده و ش - ش
صفحه(رسيد انتخاب رشته) قرار دارد، حتماً يادداشت نماييد.

- اگر چنين رسيدي دريافت نكنيد، انتخاب رشتة شما تمام نشده است.
- بهتر است كه اين صفحه را چاپ و تا اعالم نتيجة نهايي از آن نگهداري كنيد.

- پس از پايان اين مراحل، شما اين امكان را داريد كه تا هشت نوبت وارد صفحه انتخاب رشته 
شويد و رشته هاي انتخابي تان را ويرايش نماييد. 

ــته(از 98/5/20 تا 98/5/24)  ــت نوبت ويرايش در محدودة زماني انتخاب رش - امكان هش
است و پس از پايان مهلت انتخاب رشته، امكان تغيير آن نيست.



16          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

 بخش دوم - آشنايي با مقررات انتخاب رشتة
ــري و  ــته آزمون سراس ــته ها، اطالع از مقررات انتخاب رش در تصميم گيري براي انتخاب رش
ــگاه، مهم و تعيين كننده است. در اينجا با مهم ترين مقرراتي كه مي تواند در  تحصيل در دانش

تصميم گيري شما مؤثر باشد، آشنا مي شويد.

بعضي از شرايط آزمون سراسري، مهم براي انتخاب رشته
 با توجه به قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 
ــوراي اسالمي، و براساس مصوبه چهاردهمين  ــور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم ش كش
ــجو مورخ 1397/8/14 ميزان و نحوه تأثير سوابق  ــنجش و پذيرش دانش ــوراي س ــه ش جلس

تحصيلي در آزمون سراسري سال 1398 به صورت زير مي باشد:
ــاني و علوم و معارف  ــته از ديپلمه هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انس الف) آن دس
ــال 1398 و در نظام آموزشي جديد (3-3-6) اخذ نموده اند  ــالمي كه ديپلم خود را در س اس
و امتحانات دروس پايه دوازدهم آنها به صورت نهايي، سراسري و كشورى برگزار شده است، 
مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم ( پايه دوازدهم -سال سوم 
ــطه نظام جديد 3-3-6) به ميزان حداكثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي  آموزش متوس

موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
ب) آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي 
كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي دريافت 
نموده اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشورى برگزار شده 
ــت، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم-سال  اس
سوم آموزش متوسطه نظام قبلي) به ميزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود 

داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
ج) داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و 
معارف اسالمي و هنر كه مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-1390 به 
بعد دريافت كرده اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشورى 
ــوابق تحصيلي بوده و عالوه بر سوابق تحصيلي بند «ب»،  ــده است، مشمول اعمال س برگزار ش
سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي به ميزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي 

موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
د) ساير ديپلمه ها (غير از بندهاي الف، ب و ج) مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.

ــاس مصوبه دوازدهمين و پانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ     بر اس
ــركت در  ــه به عدم وجودمحدوديت نوع ديپلم براي ش ــا توج 1397/4/17 و 1397/10/8 ب
هريك از گروه هاي آزمايشي آزمون سراسري، دانش آموزان ديپلم فني و حرفه اي و كارو دانش 
كه در اين آزمون شركت نموده اند درصورت تمايل به اعمال سوابق تحصيلي بايستي در امتحان 
نهايي دروس شاخه نظري گروه آزمايشي مربوط شركت كنند، در غير اينصورت مشمول اعمال 

سوابق تحصيلي نيستند.
   بر اساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى كشور مصوب 
ــالمي، مبنى بر افزايش تدريجي و ساالنة تأثير سابقه  ــهريورماه 1392 مجلس شوراي اس 10 ش
تحصيلى در پذيرش دانشجو تا رسيدن به سقف حداقل 85 درصد كل ظرفيت پذيرش دانشجو 
ــجو، پذيرش در رشته محل هاي صرفًا  ــور، طبق مصوبات شوراي سنجش و پذيرش دانش در كش
براساس سوابق تحصيلي، خارج از فرآيند آزمون سراسري و به صورت جدا از رشته محل هاي با 
ــتقل از اين مرحله با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و با مالك معدل كتبي ديپلم  آزمون و مس
ــته انتخابي وي انجام مي شود. داوطلبان متقاضي مي توانند با  با توجه به نوع ديپلم داوطلب و رش
مراجعه به سامانه پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي مندرج در سايت اين سازمان 
كه از تاريخ 1397/12/20 فعال گرديده و تا 1398/6/28 مهلت ثبت نام وجود خواهد داشت 
ــته اقدام نمايند. الزم به  ــبت به ثبت نام و انتخاب رش با مطالعه دقيق دفترچه راهنماي مربوط نس
توضيح است دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق 
ــازمان به همراه اطالعيه هاي  ــاني اين س تحصيلي از تاريخ 1397/11/17 در پايگاه اطالع رس
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اصالحي آن قرار گرفته است. لذا كدرشته محل هاي مربوط به پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي 
در اين دفترچه راهنما درج نخواهد شد. 

شرط انصراف از تحصيل دانشجويان 
ــركت دوباره در آزمون سراسري عالوه بر داشتن ساير شرايط  ــجويان روزانه، براي ش  دانش
ــفند  ــت و پنجم اس ــدرج در اين دفترچه و دفترچه راهنماي ثبت نام، بايد تا بيس ــط من و ضواب
1397/12/25 از تحصيل در رشتة خود انصراف قطعي داده باشند. در غير اين صورت، قبولي 

آنها در رشته جديد باطل خواهد شد.
- به دانشجوياني كه در آزمون سراسري شركت كرده اند اما در زمان اعالم شده انصراف قطعي 

نداده اند، توصيه مي شود انتخاب رشته نكنند.
 شرط انصراف از تحصيل، مربوط به دانشجويان دوره هاي تحصيلي ديگر(غير از روزانه) نيست.
ــال  ــجويان فعلي دوره هاي تحصيلي ديگر(به جز دورة روزانه) كه بدون انصراف در آزمون امس  دانش
شركت كرده اند، در صورت قبولي، قبل از ثبت نام در رشتة جديد، بايد از رشتة قبلي خود انصراف دهند.

محدوديت هاى آزمون سال آينده، براي پذيرفته شدگان رشته هاي روزانه امسال 
ــجو مورخ 1396/8/20،  ــنجش و پذيرش دانش ــوراي س ــه ش ــاس مصوبه نهمين جلس - براس
پذيرفته شدگان دوره روزانه (اعم از رشته هاي تحصيلي متمركز و يا نيمه متمركز) آزمون سراسري 
ــال 1398 مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1399 براي انتخاب رشته هاي  س
دوره روزانه نخواهند بود. بديهي است اين افراد در صورت انصراف قطعي تا تاريخ مقرر (مطابق 
ــبت به ثبت نام و  ــال 1399) منحصراً مي توانند نس ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام س
شركت در آزمون براي انتخاب ساير دوره ها (به جز رشته هاي دوره روزانه) اقدام نمايند.الزم به 
توضيح است رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي و هم چنين رشته هاي 
مربوط به مناطق محروم، زلزله زده و سيل زده، مشمول ضوابط رشته هاي دوره روزانه مي باشند.

ــري سال 1397، در صورتي كه مشغول به تحصيل  ــته هاي دوره روزانه آزمون سراس - قبولين رش
بوده اند و تا تاريخ 1397/12/25 از تحصيل انصراف داده اند، منحصراً در رشته  محل هاي دوره هاي 

غيرروزانه مندرج در اين دفترچه گزينش خواهند شد. 
 مدرك تحصيلي شرط ضروري براي پذيرش

 داوطلبان براي قبولي در دانشگاه بايد يكي از مدارك تحصيلي زير را تا پايان شهريور 1398 
اخذ نمايند:

- يا ديپلم متوسطة نظام جديد آموزشي 6-3-3
- يا ديپلم متوسطة نظام قديم

- يا مدرك پيش دانشگاهي (نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي)
- يا مدرك كارداني (براي داوطلبان ديپلم فني و حرفه اي يا كاردانش)

يادآوري: اگر فردي يكي از اين مدارك را نداشته باشد، حتي اگر در يكى از رشته محل هاى 
انتخابى خود قبول شود، قبولي او باطل مي شود و نمي تواند در آن رشته ثبت نام كند. در صورت 
ــته هايي كه پذيرش آنان از نيمسال دوم سال تحصيلي98-99 آغاز مي گردد به  قبولي در رش
ــي جديد3-3-6 و يا پيش دانشگاهي و يا  ــرط دريافت مدرك تحصيلي ديپلم نظام آموزش ش

مدرك كارداني تا تاريخ 1398/11/30، ثبت نام و ادامه تحصيل آنان بالمانع مي باشد. 
وضعيت نظام وظيفة

ــالمي ايران  ــازمان نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اس ــمي س ــاس اعالم رس بر اس
ــال 1398 الزم بوده به هنگام پذيرش  ــركت در آ زمون سراسري س داوطلبان« مرد» براي ش
ــرايط مندرج در دفترچه ثبت نام و شركت در آزمون  ــگاه (قبول قطعي و ثبت نام) ش در دانش

سراسري را دارا بوده باشند.
شرايط و ضوابط پذيرش اتباع غيرايراني:

     كليه اتباع غيرايراني شركت كننده در آزمون سراسري سال 1398، بايد عالوه بر دارا بودن 
ــرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون (مندرج در دفترچه راهنماي شماره 1)، الزم است بند  ش
ــند. بديهي است چنانچه اتباع  مربوط را در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، عالمتگذاري نموده باش
غيرايراني كه در رديف پذيرفته شدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت نام بند 30  

تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد.
  فقط «اتباع غير ايرانى مقيم جمهورى اسالمى ايران» و داراى «اقامت قانونى» مجاز به ثبت نام 
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و يا شركت در آزمون سراسري بوده و در صورت شركت اتباع غير ايرانى مقيم ساير كشورها، 
پذيرش آنان «كان لم يكن» تلقى مى گردد.

ــگاه ها و مؤسسات آموزش عالي  ــته هاي تحصيلي دانش  اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رش
ــند. بديهي است در صورت پذيرش و  ــكان اتباع خارجي نمي باش در مناطق ممنوعه تردد و اس
اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي واقع در مناطق ممنوعه، 
پذيرش آنان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي همان سال، «كان لم يكن» تلقي مي گردد. 
توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داوطلبان، در سايت اينترنتي سازمان 

سنجش آموزش كشور درج شده است.
  پذيرش اتباع غيرايراني در رشته هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران 
شود (از جمله تعهدات استخدامي) و رشته هاي خاص و غيرمجاز اكيداً ممنوع مي باشد. توضيح و 
فهرست اين رشته ها، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور «در فهرست موضوعات 

عمومي» درج شده است.
  مطابق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كليه پذيرفته شدگان غيرايراني آزمون سراسري 
ــكي) مؤظف به پرداخت شهريه  ــته ها و مقاطع تحصيلي غيرپزش در دوره هاي روزانه (در كليه رش
ــگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  تحصيلي طبق مصوبات هيأت امناي دانش
ــهريه هاي  دوره هاي نوبت دوم (شبانه) مي باشند (در دانشگاه هاي  حداكثر به ميزان 80 درصد ش
علوم پزشكي، پرداخت شهريه تابع مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد).

آشنايي با سهميه هاي مختلف در آزمون سراسري
در آزمون سراسري، طبق قوانين، ظرفيت رشته محل ها، بين سهميه هاي مختلف تقسيم مي شود. 
شرايط استفاده از سهميه ها، در دفترچة راهنماي ثبت نام به طور كامل توضيح داده شده است. 

در توضيحات زير مواردي كه براي انتخاب رشته اهميت دارد شرح داده مي شود. 

سهميه مناطق
شركت كنندگان متقاضي سهميه مناطق در آزمون سراسري سال جاري با توجه به مالك هاي 
ــهميه هاي مناطق 1، 2 و 3 محسوب گرديده و در كارنامه نتيجه اوليه آنان  زير جزو يكي از س

لحاظ گرديده است.
  براي داوطلبان نظام آموزشي جديد 3-3-6، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر 

دبيرستان(پايه دهم تا دوازدهم).
  براي داوطلبان نظام ترمي واحدي و سالي واحدي آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك 

تحصيلي دوره پيش دانشگاهي و  دو سال آخر دبيرستان.
  براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر 

دبيرستان يا هنرستان.
ــد،  ــهمية مناطق متفاوت باش   در صورتي كه بخش محل اخذ مدرك تحصيلي داوطلبان س
سهمية داوطلب  بخش محل اخذ مدرك تحصيلي منطقة مرفه تر (حتي يك سال از سه سال) 
ــنجش و پذيرش دانشجو مورخ  ــاس مصوبه جلسه پانزدهم شوراي س ــود. ( بر اس تعيين مي ش

(1397/10/08
   فارغ التحصيالن دوره هاي كارداني (فوق ديپلم) پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي، بر اساس 
بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره دبيرستان و يا هنرستان (سال اول، دوم و سوم 

دبيرستان و يا هنرستان)، جزو يكي از سهميه هاي مناطق 1، 2 و يا 3 محسوب مي شوند.
  داوطلباني كه حداقل دو سال از سه سال آخر تحصيل در دوره متوسطه و يا سال آخر دوره 
ــور گذرانده اند، جزو سهميه منطقه 3 محسوب مي شوند.( بر  ــطه خود را در خارج از كش متوس

اساس مصوبه جلسه يازدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1396/12/22)
  كليه داوطلبان معلول (نابينا، ناشنوا، نيمه بينا، نيمه شنوا و معلولين جسمي حركتي) جزو سهميه 

منطقه 3 محسوب مي شوند.
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سهميه داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگير بالياى طبيعى
ــوراي عالي  ــورخ 1398/3/7 ش ــه 817 م ــاده 5 آيين نامه اجرايي مصوبه جلس ــاس م بر اس
ــمول ماده واحده جلسه 739 مورخ  انقالب فرهنگي در خصوص ماده واحده تكميل و تعميم ش
ــورا مبني بر اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگير  1392/8/28 ش
بالياي طبيعي و مصوبه جلسه 19 مورخ 1398/5/5 شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، حداكثر 
ــتان ها به صورت مازاد بر  ــگاه هاي واقع در اين اس ــد مجموع ظرفيت دوره روزانه دانش 5 درص
ظرفيت در رشته هاى موردنياز و پيشنهادى استاندارى ها پس از تائيد شوراي سنجش و پذيرش 
ــهر يا بخش «محل اقامت» يا «محل اخذ مدرك تحصيلي سال  ــجو، به داوطلبانى كه ش دانش
آخر دوره متوسطه» يا «محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر دوره متوسطه» و يا «محل 
اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه» دريكى از شهرها يا بخش هاى درگير 
بالياى طبيعى باشد، اختصاص داده مى شود. اين داوطلبان مي توانند كدرشته هاي اختصاصي اين 

شهرستان ها را از بخش هاي مربوط در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، انتخاب نمايند.
   شهر و يا بخش محل اقامت در صورتي مالك عمل قرار مي گيرد كه داوطلب مستقالً يا به 
همراه خانواده در زمان وقوع بالياي طبيعي در آن شهرستان يا بخش اقامت داشته و اين موضوع 

مورد تأييد فرمانداري ذى ربط قرار گيرد. 
   داوطلباني كه شرايط استفاده از اين آيين نامه را دارند و در زمان وقوع بالياي طبيعي، آسيب 
ــه مندرج در انتهاي اين  ــته گواهي مربوط(نمون ــي و مالي ديده اند، بايد قبل از انتخاب رش جان
دفترچه) را از فرمانداري محل رخداد حادثه دريافت و در زمان انتخاب رشته، گزينه مربوط به 

استفاده از اين سهميه را انتخاب نمايند. 
   داوطلباني كه با اين سهميه در دانشگاه پذيرفته مي شوند، بايد در زمان قبولي گواهي دريافتي 
ــگاه محل قبولي تحويل نمايند و اگر فاقد گواهي مورد تائيد فرمانداري باشند،  فوق را به دانش

قبولي آن ها لغو مي شود و اجازه شركت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت.
ــيب ديده همان استان اختصاص مي يابد و  ــگاه هاي واقع در مناطق آس    اين ظرفيت در دانش
ــته در آن استان، در دانشگاه هاي واقع در استانهاي هم جوار اختصاص داده  در صورت نبود رش
ــگاه هاي واقع در شهر منطقه آسيب ديده، سپس دانشگاه هاي واقع در  مي شود. اولويت با دانش

استان مربوطه است.
   اين سهميه زماني اختصاص خواهد يافت كه بالياي طبيعي موجب خسارت هاى جاني و مالي 

شود به طورى كه اين خسارت ها عمالً موجب وقفه و خلل در تحصيل دانش آموزان شده باشد.
  پذيرش در اين كدرشته محل ها مستلزم كسب حدنصاب 80 درصد گزينش آزاد و در رشته هاى 

پزشكى، داروسازى و دندانپزشكى كسب حدنصاب 85 درصد گزينش آزاد خواهد بود.
ــدگان با استفاده از اين سهميه، دو برابر مدت تحصيل است    ميزان تعهد خدمت پذيرفته ش
كه در زمان ثبت نام بايد تعهد خود را به استانداري مربوطه اعالم و يك نسخه از آن در پرونده 

دانشجو درج شود.
  هرگونه تغيير رشته يا انتقال براي پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه ممنوع است.

  مدت اعتبار سهميه براي هر منطقه درگير بالياي طبيعي، حداكثر 3 سال مي باشد. در سال اول 
وقوع بالياي طبيعي، توسط سازمان سنجش آموزش كشور اقدام مي شود. براي تخصيص سهميه 
در سال دوم و يا سال سوم از زمان شروع اختصاص سهميه براي آن منطقه، در صورت تصويب 

شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، اقدام خواهد شد. 

الف) سـهميه اختصاصي به داوطلبان مناطق سـيل زده (اسـتان هاي خراسان شمالي، 
خوزستان، گلستان و لرستان):

ــور جزو بخش هاي  داوطلبان كليه بخش هاي مندرج در جدول ذيل كه طبق اعالم وزارت كش
ــرايط و ضوابط  ــند، در صورت دارا بودن ش ــيل مي باش ــي از س ــيب ديده جاني و مالي ناش آس
مندرج در قسمت سهميه داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگير بالياى طبيعى، مي توانند 
كدرشته محل هاي مخصوص سهميه سيل استان خود را در قسمت مربوط از دفترچه راهنماي 

انتخاب رشته، انتخاب نمايند. 
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  جدول مناطق آسيب ديده از سيل از تاريخ 97/4/31 الى 98/3/31 طبق اعالم وزارت كشور
بخششهرستاناستانرديف

1
خراسان

 شمالى

مركزي- گرمخانبجنورد
مركزي- جرگالن- غالمانرازوجرگالن

مركزى- سرحد- قوشخانهشيروان
مركزي- سملقان- مانهمانه و سملقان

خوزستان2

اروندكنار - مركزىآبادان
جولكى - مركزىآغاجارى
مركزى - جايزاناميديه

الوار گرمسيرى - مركزىانديمشك
اسماعيليه - غيزانيه - مركزىاهواز
دهدز - مركزى - سوسنايذه

صيدون - مركزى - ميداودباغملك
مركزى - ويسباوى

بندر امام خمينى - مركزىبندر ماهشهر
مركزى - چم خلف عيسىهنديجان
تشان - زيدون - مركزىبهبهان
گمبوعه - مركزىحميديه
مركزى - مينوخرمشهر
سردشت - مركزى - چغاميش - شهيوندزفول

بستان - مركزىدشت آزادگان
مركزى - رودزرد - سلطان آباد - ابوالفارسرامهرمز
مركزى - دارخوين - خنافرهشادگان
شاوور - مركزى - فتح المبينشوش
شعيبيه - مركزى - ميان آبشوشتر
سويسه - مركزىكارون

مركزى - گلگير - عنبرمسجد سليمان
حتى - مركزىاللى

مركزى - مشراگهرامشير

بخششهرستاناستانرديف

ادامه 2
خوزستان

عقيلى - مركزىگتوند

چلو – مركزى - آبژدانانديكا

مركزى - رغيوههفتكل

مركزى - نيسانهويزه

گلستان3

گنبد
مركزى (شهرگنبد)

داشلى برون(روستاهاى حاشيه رودخانه 
گرگانرود)

آق قال

مركزى(شهرآق قال و روستاهاى 
حاشيه رودخانه گرگانرود) 

وشمگير(شهرانبارالوم و روستاهاى 
حاشيه رودخانه گرگانرود)

تركمن
مركزى(شهربندرتركمن)

سيجوال(روستاهاى حاشيه رودخانه 
گرگانرود)

گميشان

مركزى(شهر گميش تپه و روستاهاى 
حاشيه رودخانه گرگانرود)

گلدشت(روستاهاى حاشيه رودخانه 
گرگانرود)

لرستان4

 خرم آباد

 چگنى

 پلدختر

 دلفان

 دورود

 رومشكان

بخش ززماهرو و بشارتاليگودرز 

مركزىسلسله

ب) سهميه اختصاصي به داوطلبان مناطق زلزله زده كرمانشاه
داوطلبان كليه بخش هاي شهرستان هاي اسالم آباد غرب، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، داالهو، 
ــر، سرپل ذهاب، قصر شيرين و گيالنغرب و همچنين بخش هاي كوزران و ماهيدشت از  روانس
شهرستان كرمانشاه كه طبق اعالم وزارت كشور جزو بخش هاي آسيب ديده جاني و مالي ناشي 
ــند، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط مندرج در قسمت سهميه  ــاه مي باش از زلزله كرمانش
داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگير بالياى طبيعى مي توانند كدرشته محل هاي مخصوص 
ــمت مربوط از دفترچه راهنماي  ــتان كرمانشاه را در قس ــهميه داوطلبان مناطق زلزله زده اس س
انتخاب رشته، انتخاب نمايند. ضمناً مدت تخصيص اين سهميه از ابتداي اعمال سهميه، به مدت 

سه سال و حداكثر تا آزمون سراسري سال 1399 قابل اجرا مي باشد.

سهمية مناطق محروم
ــري مورخ  ــه كميته مطالعات و برنامه ريزي آزمون سراس ــاس مصوبه دوازدهمين جلس  براس
ــورى  ــته محل هاى ناحيه اى، قطبى و كش ــل 40 درصد از ظرفيت كد رش 1372/1/21، حداق
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دورة روزانة دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي واقع در استان هاي ايالم، بوشهر، چهارمحال و 
بختياري، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان 

به داوطلبان بومي اين استان ها اختصاص مى يابد.
  براطالع از جدول ظرفيت هاي اين سهميه به جدول رشته هاي تحصيلي اين دفترچه راهنما رجوع شود
  براساس مصوبه سال 1392 مجلس شوراي اسالمي، مبني بر پذيرش 30 درصد دانشجوي 
ــت، درمان و آموزش پزشكي، در  ــي، وزارت بهداش بومي از محل اصالح قانون عدالت آموزش
ــاني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور، مصوبه مربوط را  ــتاي تربيت و تأمين نيروي انس راس
براي رشته هاي كليه مقاطع گروه علوم پزشكي اجرا مي نمايد. با توجه به اهميت شرايط و ضوابط 
پذيرش در اين خصوص، داوطلبان ضرورت دارد به شرايط درج شده در فصل دوم اين دفترچه 

راهنما توجه نمايند. 
- تغيير رشته و يا انتقال پذيرفته شدگان اين سهميه ممنوع مي باشد.

ــوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ 1366/3/14 و  ــوم ش ــه سي و س ــاس مصوبه جلس  بر اس
ــهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و  ــتان هاي: ايالم، بوش به منظور تأمين نيروي متخصص اس
بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان در رشته هاي مورد 
نياز برحسب نظر استانداري هاي اين استان ها و به تعداد 500 نفر از داوطلبان بومى استان هاى 
مذكور در دانشگاه ها پذيرش مي شوند. بديهي است كه پذيرش در اين رشته ها به صورت آزاد 

و از بين داوطلبان بومى هر يك از استان هاى مذكور انجام  مى شود.
تبصره: تغيير رشته پذيرفته شدگان اين سهميه ممنوع مي باشد و انتقال محل تحصيل منوط به 

موافقت استانداري ها و در محدوده دانشگاه هاي واقع در قطب دانشگاهي مي باشد.

سهميه داوطلبان شهرستان هاي جنوب استان كرمان (جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار جنوب، 
قلعه گنج و منوجان) و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان

ــري مورخ  ــه كميته مطالعه و برنامه ريزي آزمون سراس ــصتمين جلس ــاس مصوبه ش  بر اس
1388/2/3 و ساير مصوبات، داوطلبان بومي شهرستان هاي مذكور كه حداقل دو (2) شهر از 
چهار (4) شهر «محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر»، «محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل 
آخر»، «محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر» و «محل تولد» آن ها يكي از شهرهاي 
فوق باشند، مي توانند كد رشته هاي اختصاصي اين شهرستان ها را از بخش هاي مربوط در اين 
ــدن در اين كد رشته ها، داوطلبان  ــت در صورت پذيرفته ش دفترچه انتخاب نمايند. بديهي اس
مي بايست گواهي مربوطه را در زمان ثبت نام به موسسه قبولي خود ارائه نمايند، در غيراينصورت 
قبولي آنها لغو مي گردد. ضمناً پذيرفته شدگان مشمول تسهيالن اين سهميه بايد متعهد شوند كه 

به مدت دو برابر مدت تحصيل در مناطق محروم استان خود خدمت نمايند.

سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان
در راستاي اجراي مصوبه 625 مورخ 1387/3/21 شوراي عالي انقالب فرهنگي، مبني بر اختصاص 
ــي، 40 درصد از ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي  ــتان ابوموس ــهميه براي داوطلبان شهرس س
دانشگاه هاي استان هرمزگان، به اين دسته از داوطلبان اختصاص دارد. البته كسب حدنصاب 75 
ــتفاده از اين سهميه، سكونت  ــت. تبصره 1- مالك بومي جهت اس درصد گزينش آزاد الزامي اس
مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسي، مي باشد. تبصره 2- چنانچه داوطلبان واجد شرايط 
حدنصاب الزم را در رشته هاي دانشگاه هاي استان هرمزگان كسب ننمايند، بصورت 100 درصد 
ــي جايابي و معرفي مي شوند. بديهي است در صورت پذيرفته شدن  ــگاه پيام نور ابوموس در دانش
ــت مدارك الزم را در زمان ثبت نام به «موسسه محل قبولي  ــته ها داوطلب مي بايس در اين كدرش
ــرايط استفاده از اين  ــد. داوطلباني كه حائز ش ارائه دهد، در غيراينصورت قبولي وي لغو خواهد ش
سهميه مي باشند، بايد درخواست، مدارك و تأييديه فرمانداري مبني بر 3 سال سكونت مستمر در 

شهرستان ابوموسي را به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال نمايند.

سهمية بهياران
 مطابق رأي جلسه 175 مورخ 1395/8/16 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، سهميه ويژه 
بهياران از سال تحصيلي 97-1396، به مدت سه سال به ميزان 5 درصد ظرفيت در قالب ظرفيت هاي 
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موجود، پذيرش مقطع كارشناسي پيوسته رشته پرستاري دوره روزانه، برحسب تعداد متقاضي در هر 
استان تمديد گرديده است.

ــگاه علوم پزشكي محل اشتغال  ــته پرستاري در منطقه تحت پوشش دانش ــهميه بهياران در رش  س
متقاضيان معتبر مي باشد، بديهي است تعريف استان بومي، استان محل بومي بهيار بر اساس مندرجات 
كارنامه مي باشد. لذا داوطلبان شاغل حرفه بهياري كه داراي ديپلم بهياري مورد تأييد وزارت آموزش 
و پرورش بوده و بندهاي 31 و 36  تقاضانامه ثبت نامي را عالمت گذاري و تكميل نموده  اند، چنانچه 
مجاز به انتخاب رشته شده باشند، در صورت انتخاب رشته هاي پرستاري با نمره كل حاصل از نمرات 
ــي علوم تجربي و احتساب نمره درس تخصصي بهياري (با  دروس عمومي و تخصصي گروه آزمايش
ــاير رشته ها، با نمره كل بدون  ــوند. ضمناً گزينش اين داوطلبان براي س تأثير مثبت)، گزينش مي ش

احتساب دروس تخصصي بهياري مى باشد.

شرايط و ضوابط رشته پرستاري در دانشگاه هاي علوم پزشكي ويژه بهياران شاغل با ديپلم بهياري
 شرايط عمومي: 

 1) دارا بودن شرايط عمومي شركت در آزمون سراسري سال 1398. 2) برخورداري از سالمت كامل 
جسمي و رواني.

 شرايط اختصاصي:
1) دارا بودن گواهينامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتي و يا غيردولتي به تأييد دفتر پرستاري محل 
ــال سابقه خدمت اعم از دولتي و يا غيردولتي به عنوان بهيار در  ــه س خدمت. 2) دارا بودن حداقل س
استان محل خدمت پس از اخذ مدرك ديپلم به تأييد دفتر پرستاري محل ارائه خدمت. 3) دارا بودن 
ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه (چهار ساله) و يا ديپلم بهياري نظام جديد آموزش متوسطه  

(سه ساله) به اضافه اخذ مدرك پيش دانشگاهي حداكثر تا تاريخ 1398/6/31.
 تذكرات:

1) استان بومي، استان محل خدمت (محل اشتغال) بهيار مي باشد (متقاضيان حق انتخاب كدرشته  
ــده در استان هاي همجوار را ندارند. در صورت عدم رعايت اين ضابطه در  محل هاي ايجاد ش
ــي مطابق  ــد). 2) طول دوره تحصيل و نظام آموزش صورت قبولي، قبولي داوطلب لغو خواهد ش
ــي مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته مصوب شوراي  آيين نامه آموزش
عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است. 3) پذيرفته شدگان اين سهميه مجاز به انتقال و جابجايي 
نمي باشند. 4) برنامه آموزشي مطابق برنامه آموزشي مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري مصوب 
شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است. درس هايي كه دانشجو در دوره بهياري گذرانده 
است در مقطع كارشناسي پيوسته، تطبيق واحد داده نمي شود و دانشجو ملزم است كليه دروس 

مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري را بگذراند.

سهمية رزمندگان، ايثارگران و خانوادة شهدا 
سهمية 25 درصد ايثارگران شامل: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، 

جانبازان(با جانبازي 25 درصد به باال)، همسر و فرزندان آنان مي باشد. 
 25 درصد از ظرفيت هر رشته محل، مربوط به اين سهميه است.

سهمية 5 درصد ايثارگران شامل: جانبازان(با جانبازي كمتر از 25 درصد)، همسران و فرزندان 
آنان و همسر و فرزندان رزمندگان(با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) مي باشد. 

ــته محل، بايد حداقل 70 درصد نمره گزينش آزاد در آن   ايثارگران براي قبولي در هر رش
رشته محل را كسب كنند. 

 سهمية رزمندگان شامل رزمندگان(با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) مي باشد. 
حد نصاب نمره براي اين داوطلبان 75  درصد نمره گزينش آزاد در رشته محل مورد نظر مي باشد. 

 سهمية خانواده  شهدا شامل: پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد مي باشد.
محدوديت استفاده از سهمية رزمندگان و ايثارگران 

  داوطلبان زير فقط يكبار مي توانند با استفاده از سهمية ايثارگران در رشته هاي دورة روزانه 
ــبانه)، پيام نور، غيرانتفاعي، مجازي غيرانتفاعي و پرديس  و دوبار در دوره هاي ديگر(نوبت دوم(ش

خودگردان و ظرفيت مازاد) پذيرفته شوند:
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 داوطلبان با سهمية رزمندگان بسيجى، وزارت جهاد كشاورزي و ستاد كل نيروهاي مسلح از 
سال 1368 به بعد. 

 داوطلبان با سهميه هاي رزمندگان و ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران از سال 1376 به بعد.

تعهدات  پذيرفته شدگان  سهميه هاي  مختلف
 همة پذيرفته شدگان در رشته هاي روزانه (از همة مناطق)، بابت تحصيل رايگان، تعهد دارند 
كه حداكثر يك سال پس از فارغ التحصيلي، در هر منطقه اي از كشور كه دولت در صورت نياز 

براي آنها تعيين مي كند، خدمت نمايند. تعهدهاي ديگر مانع از انجام اين تعهد نمي شود.
ــط مربوط به   ــاس  ضواب ــهميه  مناطق  2 و 3 (بر اس ــاي روزانه كه  از س ــدگان دوره ه  پذيرفته ش
تقسيم  بندي  سهميه ها) پذيرفته شده اند، عالوه  بر تعهدات  شرعي  و اخالقي  كه  به  عهده  دارند بابت 
ــده اند، بايد متعهد شوند  ــهميه اي  از آن  برخوردار ش تحصيل رايگان و  امتيازاتي  كه  در پذيرش  س
ــده اند (براي  برادران  پس  از  ــته اي  كه  پذيرفته  ش كه  پس  از گذراندن  دوره  تحصيلي  در مقطع  رش
انجام  خدمت  وظيفه  عمومي ) به  مدت  دو برابر زمان  تحصيل در هر يك از نقاط ايران (به تشخيص 
ــبت به ايفاي تعهد خود اقدام نمايند. تعهدهاي ديگر مانع از انجام اين  ــازمان هاي ذيربط)، نس س

تعهد نمي شود.
ــه  مورخ  1375/9/24 كميته  مطالعه و برنامه ريزي  ــاس  تصميمات  متخذه  در جلس تبصره 1:  بر اس
 آزمون  سراسري  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي ، پس  از اعالم  نتايج ، هر يك  از پذيرفته شدگان 
 دوره روزانه با سهميه هاي  ثبت نامي  مناطق  2 و يا 3 كه  حداقل نمره سهميه آزاد يا منطقه يك را دارا 
ــند، به ميزان طول مدت دوره تحصيل بايد تعهد خدمت بسپارند. پذيرفته شدگان كدرشته هاي  باش
ــهر خاص، بورسيه ها و يا سهميه مناطق  ــته هاي مخصوص داوطلبان استان يا ش خاص همانند كدرش
محروم، تعهدات آنان بر اساس قراردادهاي منعقده بين ارگان هاي مربوط صورت مي پذيرد و مشمول 

موارد فوق نمي باشند.
 تبصره 2:  مدت  تعهد براي  استفاده كنندگان  از سهميه هاي  مناطق  2 و 3 در رشته هاي تحصيلي دوره 

روزانه در هر صورت كمتر از 5 سال  نخواهد بود.
  استفاده كنندگان  از سهميه  منطقه يك ، خانواده  شهدا، ايثارگران و رزمندگان در رشته هاي تحصيلي 
دوره روزانه  (بر اساس  ضوابط مربوط به  تقسيم  بندي  سهميه  ها) عالوه  بر تعهدات  شرعي  و اخالقي  كه 
ــته اي  كه  پذيرفته   ــوند كه  پس  از گذراندن  دوره  تحصيل  در مقطع  رش  به  عهده  دارند بايد متعهد ش
ــده اند (براي  برادران  پس  از انجام  خدمت  وظيفه  عمومي ) به  مدت  يك  برابر مدت  زمان  تحصيل   ش
خود، تعهد مربوط به  استفاده  از آموزش  رايگان  را در مناطقي  كه  وزارتخانه ها و سازمان هاي  ذيربط 

تعيين  مي كنند، خدمت  نمايند. 
ــهدا، رزمندگان و ايثارگران در رشته هاي  ــهمية مناطق 1، 2، 3، خانواده ش ــتفاده كنندگان از س  اس
ــاب   ــال  پس  از پايان  دوره  تحصيل  (بدون  احتس ــي دوره روزانه، در صورتي  كه  ظرف  يك  س تحصيل
خدمت  وظيفه  عمومي  براي  برادران ) از انجام  خدمت به نحو فوق  استنكاف نمايند، وزارت ذيربط مجاز 
ــترداد دو برابر هزينه  سرانه  دانشجو در طول  مدت  تحصيل ، از تحويل  ــت  كه عالوه  بر اس و مختار اس

 مدارك  تحصيلي  تا انجام  خدمت  يا استرداد مبلغ تعيين شده خودداري  نمايد.
ــده  از طرف  سازمان  يا وزارت  ــيه  هاي  نهادها و وزارتخانه  ها موظفند بر طبق  قرارداد منعقد ش  بورس

 متبوع  عمل  نمايند.
ــدگان سهميه ها و كدرشته محل هاي خاص (مانند سهميه مناطق زلزله زده، رشته هاي   پذيرفته ش
داراي تعهد وزارت بهداشت و ...) تابع قوانين و مقررات مربوط به آن كدرشته محل مندرج در اين 

دفترچه راهنما مي باشند.
 پذيرفته شدگان دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان 
ــبانه)، پيام نور، غيرانتفاعي، مجازي  ــكي در دوره هاي غير روزانه، اعم از: نوبت دوم (ش و آموزش پزش

غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد تعهد خدمت ندارند. 
 تذكر  مهم: پذيرفته شدگان  كليه رشته هاي  تحصيلي ذيربط در كليه  سهميه هاي  مختلف  بايد متعهد 
شوند كه  پس  از فارغ التحصيل  شدن  در صورت نياز سازمان ها و ادارات  دولتي  و ارگان ها و نهادهاي  
انقالب  اسالمي  و به  تشخيص  مراجع ذيصالح در صورت  عدم  نياز سازمان ها و ارگان هاي  مذكور، در 

بخش  خصوصي  به تشخيص  و معرفي  وزارت  كار و امور اجتماعي  خدمت  نمايند.
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 گزينش بومي

نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي بومي به سهميه هاي مختلف، بر اساس محاسباتى انجام مي شود 
كه اطالع از آن محاسبات كاربردي در انتخاب رشته ندارد. توضيحات زير براي كساني است 

كه عالقه مند هستند در اين باره بيشتر بدانند. 
مهم ترين نكتة كاربردي گزينش بومى، در انتخاب رشته، اين است كه انتخاب رشته هاي بومي 

احتمال قبولي شما در دانشگاه هاي بومى را افزايش مى دهد. 
ــگاه)، ظرفيتي دارد كه ميان سهميه هاي مختلف تقسيم  ــته در يك دانش ــته محل(يك رش  هر رش
مي شود. در گزينش بومي، بخشي از ظرفيت هر رشته محل مخصوص داوطلبان بومي است. بنابر اين 

احتمال قبولي داوطلبان بومي در دانشگاه هاي استان بومىيا نزديك به آن بيشتر از ديگران است. 
براي استفاده از مزاياي گزينش بومي، الزم است اين موارد را بشناسيد:
- منطقه بومي(استان، ناحيه و قطب) خود(در بند پنجم كارنامه)

- بومى بخش يا شهر در رشته محل هايى كه پذيرش بومى شهرى يا بخش دارند. 
- رشته هاي بومي واقع در منطقه خود.

- رشته هاي پر طرفدار(در اين رشته ها مزاياى بومى گزينى كمتر است).

نحوة تقسيم رشته ها(كشوري و بومي)  
ــوري و بومي تقسيم مي شوند كه روش  ــته هاي موجود در دانشگاه ها به دو دستة كلي كش رش

تقسيم ظرفيت آنها در بين سهميه ها، مختلف است.
ــتند كه در كل كشور، فقط در بعضي از دانشگاه ها وجود  ــته هاي كشوري: رشته هايي هس رش

دارند. مانند رشته هاي بيوتكنولوژي يا باستانشناسي.
رشته هاي بومي: به جز رشته هاي كشوري، رشته هاي تحصيلي دوره هاى روزانه بر اساس ميزان 

پراكندگي آنها در سطح كشور، به سه نوع رشته هاي استاني، ناحيه اي و قطبي تقسيم مي شوند.
رشته هاي استاني: رشته هايي است كه در بيشتر استان هاي كشور داير است. (مانند كارداني 

حسابداري دوره هاي روزانه)
ــت ، ولي  در چند استان  ــت كه  در بيشتر استان ها داير نيس ــته هاي ناحيه اي:  رشته هايي اس رش
كنارهم(كه  يك ناحيه را تشكيل مي دهند) وجود دارند(مانند رشته هاى معمارى، پزشكى و حقوق 

دوره روزانه). 
رشته هاي قطبي:  رشته هايي است كه  در بيشتر ناحيه ها داير نيست  ولي  در چند ناحية كنارهم(كه 
 يك قطب را تشكيل مي دهند) وجود دارند(مانند رشته هاى مهندسى صنايع، فيزيوتراپى و تاريخ 

دوره روزانه).

 جدول« الف» نحوة گزينش رشته هاى تحصيلى دوره هاى مختلف
نوع گزينشنام دوره

نوع گزينش در رشته هاي روزانه ثابت نيست و در جدول رشته هاي تحصيلي هر روزانه 
يك از گروه هاي آزمايشي، نوع گزينش هر رشته در مقابل آن نوشته شده است.

بومى استانىنوبت دوم(شبانه) 
بومى ناحيه اىغيردولتي ( غيرانتفاعى) و پيام نور

مجازي غيرانتفاعي
پرديس خودگردان 

 ظرفيت مازاد
مشترك 

كشوري (بدون بومي گزيني)
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 نقشة ناحيه ها و قطب هاي بومي

ناحيه6

ناحيه2
قطب3

ناحيه7

ناحيه3
قطب4

ناحيه4

ناحيه8
قطب2

البرز، تهران ، زنجان ، سمنان ، قزوين ، قم  و مركزي.   (1) ناحيه 
آذربايجان  شرقي ، آذربايجان  غربي  و اردبيل .  (2) ناحيه 

اصفهان ، چهارمحال  و بختياري  و يزد.  (3) ناحيه  
سيستان و بلوچستان  و كرمان .  (4) ناحيه  

بوشهر، فارس ، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان .  (5) ناحيه 

كردستان ، كرمانشاه  و همدان .  (6) ناحيه  
ايالم ، خوزستان و لرستان .  (7) ناحيه 

خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي.    (8) ناحيه 
گلستان ، گيالن  و مازندران .  (9) ناحيه 

ناحيه9

قطب1
ناحيه1

قطب5
ناحيه5

با نگاهى به اين نقشه و با توجه به منطقه بومى خود، مى توانيد حدس بزنيد احتمال قبولى شما در 
دانشگاه هاى چه مناطقى بيشتر است.

تعيين استان بومي داوطلب
 مالك تعيين استان بومي سه سال آخر تحصيالت دبيرستان يا هنرستان است.

 در صورتي كه سه سال آخر تحصيالت فرد در يك استان نباشديا در خارج از كشور باشد، 
استان محل تولد، استان بومي او خواهد بود. 

 در صورتي كه محل تولد و سه سال آخر تحصيالت در خارج از كشور باشد، استان بومي 
فرد تهران خواهد بود.
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ــكى يا دانشگاه  ــته محل هاى پزش ــته محل ها مانند بعضى رش ــال در بعضى رش در آزمون امس
فرهنگيان پذيرش به صورت بومى شهريا بخش انجام مى شود.

بومي شهر - داوطلبى بومى يك شهر محسوب مى شود كه از چهار شهر- محل تولد و سه سال 
آخر تحصيل دوره متوسطه- حداقل دو محل آن همان شهر مورد نظر باشد (بر اساس مصوبه 

جلسه دوازدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/4/17)
بومى بخش- داوطلبى بومى يك بخش محسوب مى شود كه از چهار بخش- محل تولد و سه 
ــال آخر تحصيل دوره متوسطه- حداقل دو محل آن همان بخش مورد نظر باشد (بر اساس  س

مصوبه جلسه دوازدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/4/17)

نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي كشوري
ظرفيت هر رشته محل از نوع رشته هاي كشوري، بعد از كسر سهميه ايثارگران(25 و 5 درصد)، 
ــهميه ها(مناطق يك، دو، سه و خانوادة شهدا)، به كل  ــبت شركت كنندگان هر يك از س به نس

شركت كنندگان در هر گروه آزمايشي، تقسيم مي شود.

نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي بومي 
 هر كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي است. توزيع ظرفيت در آزمون سراسري 
متأثر از سهميه ها و گزينش بومي مي باشد (به غير از رشته هايي كه به  صورت خاص از داوطلبان 
ــتان ها يا شهرستان ها پذيرش مي نمايند). يعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي  برخي اس

سهميه هاي مختلف در نظر گرفته مي شود و داوطلبان واجد شرايط در آن پذيرش مى شوند. 
 ظرفيت هر كدرشته محل پس از كسر 25 درصدي و 5 درصدي سهميه ايثارگران، با توجه 

به نوع گزينش رشته مطابق جدول (ب) به صورت ذيل در دوره هاي مختلف توزيع مي شود:
  در رشته محل هايي كه نوع گزينش آنها بومي (قطبي، ناحيه اي، استاني) بوده، حدود 20 درصد 
ــبت تعداد شركت كنندگان هر يك از سهميه هاي  ظرفيت به داوطلبان آزاد و مابقي آن به نس
مناطق يك، دو، سه و خانواده شهدا در بوم مربوطه (قطب، ناحيه، استان) به تعداد كل شركت 

كنندگان آن بوم در هر گروه آزمايشي اختصاص مي يابد.
ــته محل مربوط به  ــوراي عالي انقالب فرهنگي در هر كدرش ــاس مصوبات ش تبصره 1: براس
ــه 27) 40 درصد از  ــي دوره روزانه مطابق جدول («ب» مندرج در صفح ــته هاي پرمتقاض رش

ظرفيت باقي مانده پس از كسر سهيمه هاي ايثارگران، به داوطلبان آزاد اختصاص مي يابد.
ــهميه 5  ــهميه 25 درصدى  ايثارگران، به  داوطلبان داراى س تبصره 2: ظرفيت خالي مانده س
درصدى ايثارگران (جانبازان با جانبازى كمتر از 25 درصد و همسر و فرزندان آنان، همسر و 
ــدان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه) تعلق مى گيرد و درصورتى كه  فرزن
بازهم اين ظرفيت خالى بماند، در مابقى آن داوطلبان بصورت آزاد (بدون توجه به سهميه) و تنها 

بر اساس مالك نمره كل نهايي باالتر در زيرگروه مربوط پذيرش مى شوند. 
تبصره 3: اگر سهميه 5 درصد ايثارگران خالي بماند، خالي مانده اين ظرفيت به داوطلبان آزاد 

(بدون توجه به سهميه) اختصاص مي يابد.

جدول«ب» رشته هاى پُرمتقاضى
عناوين رشته هاگروه آزمايشى

مهندسى برق، مهندسى مكانيك، مهندسى كامپيوتر، مهندسى عمران، مهندسي علوم رياضى و فنى
معماري و مهندسى صنايع

پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكيعلوم تجربى

حقوق، روانشناسي و حسابداريعلوم انسانى
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آشنايي با زيرگروه، نمره و رتبه ها
زيرگروه:

رشته هاي مختلف تحصيلي كه در هر گروه آزمايشي وجود دارد، به چند مجموعه رشته كوچك تر 
تقسيم مي شود كه به آنها زير گروه مي گوييم. بنابر اين هر گروه آزمايشي چند زير گروه دارد. 

زبانهنرانسانيتجربيرياضيگروه آزمايشي

چهارپنجپنجپنجسهتعداد زير گروه ها

مالك تقسيم رشته هاي هر گروه آزمايشي، به زيرگروه ها، اهميت(ضريب) مواد امتحاني آزمون براي 
رشته هاي هر زير گروه است. مثالً در گروه رياضي، رشته هايي كه درس رياضي در آنها اهميت خيلي 

زياد، فيزيك اهميتي متوسط و شيمي اهميت كمتري دارد، در يك زيرگروه قرار گرفته اند.
 براي هر زيرگروه،بعد از اينكه نمره هاي خام تراز شد، بر اساس ضريب درس هاي امتحاني و تاثيرمثبت 

سوابق تحصيلي، يك نمره كّل محاسبه مي شود. اين نمرة كل مبناي رتبه بندي در زيرگروه هاست. 

نمرات خام و نمره كل زيرگروه ها: 
 نمره خام در هر درس: با توجه به ضوابط آزمون سراسرى براى محاسبه نمره خام در هر درس، 
به هر پاسخ صحيح 3 امتياز تعلق مي گيرد و به ازاي هر پاسخ غلط يك امتياز كسر مي شود. لذا 

نمره خام در هر درس (اعم از عمومي و اختصاصي) به درصد از رابطه روبرو به دست مي آيد:

  آزمون سراسري سال 1398 در قالب دو مجموعه سؤال  به شرح ذيل تهيه شده بود:  
- يك آزمون (يك مجموعه سؤال) براي دانش آموزان نظام  قديم (سالي واحدي يا ترمي واحدي)

- يك آزمون (يك مجموعه سؤال) براي دانش آموزان نظام  جديد (6-3-3)
ضمناً از مباحث مشترك دو نظام آموزشي قديم و جديد (3-3-6)، سؤال يكسان طرح شده بود.

مطابق سنوات اخير، ابتدا نمرات خام (حقيقي) محاسبه و سپس براي محاسبه نمره كل، در هر 
يك از گروه هاي آزمايشي نمرات هر درس بصورت جداگانه تراز مي شود. 

ــي غير 6-3-3)،  ــي علوم رياضي و فني (داوطلبان نظام آموزش  براي داوطلبان گروه هاي آزمايش
علوم تجربي (داوطلبان نظام آموزشي غير 3-3-6) و علوم انساني (داوطلبان هر دو نظام آموزشي) 
در ذيل نمره خام هر يك از دروس تخصصي، نمره هم ترازي (مالك عمل) نيز درج شده است كه 
نمرات هم ترازي، مالك عمل براي محاسبه نمرات كل نهايي هر داوطلب در هر زيرگروه مي  باشد. 
ــاني، نمرات خام دروس  ــي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انس  در 3 گروه آزمايش
ــنجش و اندازه گيري،  ــي ابتدا با روش هاي آماري مطابق با اصول س تخصصي دو نظام آموزش
هم تراز مي شود (در صورت هم تراز شدن نمرات، نمرات حاصل از  هم ترازي در كارنامه نتايج 
ــده است)، سپس نمرات حاصل از هم ترازي  علمي داوطلبان ذيل نمرات خام هر درس درج ش

باهم براي هر دو نظام تراز مي شود.
ــي در يك گروه  ــرات دروس مختلف امتحان ــت دروس امتحاني، نم ــه تفاوت ماهي ــا توجه ب  ب
ــتند. لذا نمرات خام(در صورت هم تراز شدن نمرات، نمرات هم ترازي) در  ــي همانند نيس آزمايش
هر درس تراز مي شود. براي تعيين نمره تراز، الزم است تمامي نمرات خام كلية داوطلبان در هر 
ــي و هر درس در دسترس باشد؛ بنابراين، يافتن نمره تراز دروس (اعم از عمومي و  گروه آزمايش
ــط داوطلب يا هيچ فرد و يا موسسه اي به جز سازمان سنجش آموزش كشور كه  اختصاصي) توس

اطالعات تمامي شركت كنندگان را در اختيار دارد، امكان پذير نيست.
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  نمره كل آزمون در هر زير گروه: 
ــراز دروس عمومي و دروس  ــر گروه، ميانگين وزني نمرات ت ــره كل هر داوطلب در هر زي نم
اختصاصي وى با توجه به ضريب هر درس در آن زير گروه مي باشد كه طبق رابطه 1 (مندرج 
در صفحه 29) محاسبه مي شود. بايد توجه شود كه ضريب دروس تخصصي 3 برابر مي شود.

 نمره كل سابقه تحصيلي:
ــي جديد 6-3-3  ــوابق تحصيلي داراي ديپلم نظام آموزش ــمول اعمال س   براي داوطلبان مش
ــمول اعمال سوابق تحصيلي داراي ديپلم  ــابقه تحصيلي ديپلم و براي داوطلبان مش نمره كل س
نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم و نمره كل سابقه 

تحصيلي پيش دانشگاهي به صورت زير محاسبه مي شود:
الف) نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 در هر زيرگروه: 

ــت كه  ــي 3-3-6 اس ميانگين وزني نمرات تراز هر يك از دروس موثر ديپلم نظام آموزش
امتحانات آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است و با توجه به ضريب هر 

درس در هر زيرگروه طبق رابطه 2 (مندرج در صفحه 29) محاسبه مي شود.
ب) نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي در هر زيرگروه: 

ــي سالي واحدي يا ترمي  ميانگين وزني نمرات تراز هر يك از دروس موثر ديپلم نظام آموزش
ــري و كشوري برگزار شده است و با  ــت كه امتحانات آنها به صورت نهايي، سراس واحدي اس
توجه به ضريب هر درس در هر زيرگروه طبق رابطه 2 (مندرج در صفحه 29) محاسبه مي شود.

ج) نمره كل سابقه تحصيلي پيش دانشگاهي در هر زيرگروه:
 ميانگين وزني نمرات تراز هر يك از دروس موثر پيش دانشگاهي است كه امتحانات آنها به 
صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است و و با توجه به ضريب هر درس در هر 

زيرگروه طبق رابطه 3 (مندرج در صفحه 29) محاسبه مي شود.
ــماره 1130 مورخ 1398/4/3 هفته نامه پيك  ــوابق تحصيلي در ش ضرايب دروس موثر س

سنجش درج شده است.

ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي:
 با توجه به ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالي كشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شوراي اسالمي و براساس مصوبه چهاردهمين 
جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/8/14 ميزان و نحوه تأثير سوابق تحصيلي 

درنمره كل نهايي داوطلبان در آزمون سراسري سال 1398 به صورت زير مي باشد:
1- آن دسته از ديپلمه هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي 
كه ديپلم خود را در سال 1398 و در نظام آموزشي جديد (3-3-6) اخذ نموده اند و امتحانات 
ــورى برگزار شده است، مشمول  ــري و كش دروس پايه دوازدهم آن ها به صورت نهايي، سراس
اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم ( پايه دوازدهم -سال سوم آموزش 
ــبت سوابق تحصيلي موجود  ــطه نظام جديد 3-3-6) به ميزان حداكثر 30 درصد به نس متوس

داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
2-  آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي 
كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي دريافت 
نموده اند و امتحانات يك  يا چند درس آن ها به صورت نهايي، سراسري و كشورى برگزار شده 
ــت، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم-سال  اس
سوم آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود 

داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
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ــاني، علوم و  ــگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انس ــان داراي مدرك پيش دانش 3- داوطلب
معارف اسالمي و هنر كه مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-1390 به بعد اخذ 
كرده اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشورى برگزار شده است، 
ــوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي (صرفاً نمرات  ــمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و س مش
ــى كه به صورت نهايى، سراسرى و كشورى برگزار شده است) به ميزان حداكثر 5 درصد به  دروس
نسبت سوابق  تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
توجه: براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي بندهاي «2 و 3»، 

هر دو مورد اعمال مي شود.
ــي 3-3-6: براي  ــي در هر زيرگروه براي داوطلبان داراي ديپلم نظام آموزش ــره كل نهاي  نم
ــوابق تحصيلي داراي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6 با توجه به ميزان تأثير  داوطلبان مشمول س
سابقه تحصيلي ديپلم، نمره كل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم طبق رابطه 4 (مندرج 
در همين صفحه) محاسبه مي شود. در اين رابطه X ميزان تأثير سابقه تحصيلي ديپلم است كه 
ــت. نمره كل نهايي اين داوطلبان ماكزيمم مقدار نمره كل  ــماره 1 ارائه شده اس در جدول ش
آزمون (حاصل از رابطه 1 مندرج در همين صفحه) و نمره كل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي 
ديپلم (حاصل از رابطه 4 مندرج در همين صفحه) مي باشد. به عبارت ديگر براي اين داوطلبان 
ــبه مي شود: 1-فقط آزمون، 2- آزمون و سوابق تحصيلي ديپلم  دو نمره در هر زيرگروه محاس
نظام آموزشي 3-3-6، سپس از بين اين دو نمره بيشترين نمره محاسبه شده بعنوان نمره كل 

نهايي در هر زيرگروه لحاظ مي شود.
نمره كل نهايي در هر زيرگروه براي داوطلبان نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي: 

براي اين داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي، 
4 نمره محاسبه مي شود، 1- نمره كل آزمون. 2- نمره كل حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي 
ــره كل حاصل از آزمون  ــود).3- نم ــبه مي ش ديپلم (طبق رابطه4 مندرج در صفحه 29 محاس
ــبه مي شود).  ــگاهي ( طبق رابطه 5 مندرج در صفحه 29 محاس ــوابق تحصيلي پيش دانش و س
4- نمره كل حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي ( طبق رابطه 6 مندرج 
در صفحه 29 محاسبه مي شود). سپس از بين اين چهار نمره، بيشترين نمره به عنوان نمره كل 

نهايي داوطلب در هر زيرگروه لحاظ مي شود. 
نمره كل نهايي براي داوطلبان غيرمشمول سوابق تحصيلي:

براي داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند نمره كل آزمون در هر زير گروه بعنوان 
نمره كل نهايي آن زير گروه لحاظ مي شود.

---------------------------------------------------------------
مجموع (نمرات تراز دروس اختصاصي آزمون × ضريب مربوطه) × 3 + مجموع (نمرات تراز دروس عمومي آزمون × ضريب مربوطه) 

(مجموع ضرايب دروس اختصاصي آزمون) × 3 + مجموع ضرايب دروس عمومي آزمون
نمره كل آزمون

در زيرگروه الف (1

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

 نمره كل سابقه
 تحصيلي ديپلم
در زيرگروه الف

(2

 نمره كل سابقه تحصيلي
 پيش  دانشگاهي
در زيرگروه الف

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

(3

(Y) (نمره كل سابقه تحصيلي پيش دانشگاهي در زيرگروه الف) + X (نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف)     (6
+ (1-Y-X) (نمره كل آزمون در زيرگروه الف)     

نمره كل حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي 

ديپلم و پيش  دانشگاهي در زيرگروه الف

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

ــماره 1  ــوابق تحصيلي ديپلم ( طبق جدول ش ــدار X  ميزان درصد تاثير س ــط فوق مق در رواب
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براي نظام آموزشي 3-3-6 و طبق جدول شماره 2 براي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي 
واحدي) و مقدار Y ميزان درصد تاثير سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي (طبق جدول شماره 3) 

در نمره كل داوطلبان است.

ــون) نمره كل نهايي در هر  ــته محل هاي اين دفترچه (با آزم ــالك گزينش داوطلبان در رش م
زيرگروه با رعايت شرايط و ضوابط آزمون مي باشد.

اعمال تاثير مثبت سوابق تحصيلي، متفاوت از تاثير قطعي سوابق تحصيلي است و بدان معناست 
كه اگر سوابق تحصيلي باعث افزايش نمره كل آزمون هر زيرگروه شود در آن زير گروه اعمال 
خواهد شد و اگر باعث كاهش نمره  كل آزمون هر زيرگروه شود (اثر منفي داشته باشد) در آن زيرگروه 
اعمال نمي شـود. و نمره كل آزمون آن زيرگروه به عنوان نمره  كل  نهايي زيرگروه فوق در نظر 

گرفته مي شود.
حالت هاي مختلفي ممكن است براي يك داوطلب داراي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6 به شرح زير روي دهد:

1- سوابق تحصيلي ديپلم در هيچ يك از زيرگروه ها تأثير مثبت ندارد. 
ــاير زيرگروه ها فاقد  ــوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زيرگروه تأثير مثبت دارد و در س 2- س

تأثير مثبت است. 
حالت هاي مختلفي ممكن اسـت براي يك داوطلب داراي ديپلم نظام آموزشـي سالي واحدي يا 

ترمي واحدي به شرح زير روي دهد:
1- سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي در هيچ يك از زيرگروه ها تاثير مثبت نداشته باشد.

2- سوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروه ها 
فاقد تاثير مثبت باشد.

3- سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير 
زيرگروه ها فاقد تاثير مثبت باشد.

4- سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و 
در ساير زيرگروه ها فاقد تاثير مثبت باشد.

جدول شماره 1- ميزان درصد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم در نمره كل داوطلبان مشمول سوابق 
تحصيلي نظام آموزشي 3-3-6  به تفكيك گروه آزمايشي و نوع ديپلم

گروه آزمايشي

 نوع ديپلم

زبان هاي خارجيهـــنرعلوم انسانيعلوم تجربيعلوم رياضي و فني

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

30303021/8222/8025/2625/9125/2610/3318/2818/1614/5016/868/4010/719/558/408/9414/3514/3514/3530رياضي فيزيك

24/1724/6025/39303030303010/3318/2818/1614/5016/868/4010/719/558/408/9414/3514/3514/3530 علوم تجربي

11/3810/5511/649/559/3012/2411/5912/2430303030307/207/508/187/207/6614/3514/3514/3530 علوم انساني

11/3810/5511/649/559/3012/2411/5912/2430303030307/207/508/187/207/6614/3514/3514/3530 علوم ومعارف اسالمي

ــماره 1 مالحظه مي شود، ميزان تأثير نمرات دروس موثر  ــد و در جدول ش همانگونه كه ذكر ش
ــت (بطوري كه اگر نوع ديپلم  ــي 3-3-6 با تأثير مثبت و حداكثر 30٪ اس ديپلم نظام آموزش
ــي وي يكسان باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر 30٪ خواهد بود. اما اگر  داوطلب با گروه آزمايش
نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد يا نمرات تمام دروس الزم سوابق تحصيلي 
موجود نباشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه 

محاسبه نمره كل به جاي 30٪ جايگزين مي شود).
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جدول شماره 2- ميزان درصد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم در نمره كل داوطلبان مشمول سوابق 
تحصيلي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي به تفكيك گروه آزمايشي و نوع ديپلم

گروه آزمايشي

 نوع ديپلم

زبان هاي خارجيهـــنرعلوم انسانيعلوم تجربيعلوم رياضي و فني

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

25252518/1817/921620/2119/519/6613/0714/0210/6411/3678/937/9577/4511/9611/9611/9625رياضي فيزيك

17/1117/6818/5725252525259/6613/0714/0210/6411/3678/937/9577/4511/9611/9611/9625 علوم تجربي

7/246/717/866/255/195/55/856/7125252525255/54/916/255/55/8511/9611/9611/9625 علوم انساني

7/246/717/866/255/195/55/856/7125252525255/54/916/255/55/8511/9611/9611/9625 علوم ومعارف اسالمي

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

همانگونه كه ذكر شد و در جدول شماره 2 مالحظه مي شود، ميزان تأثير نمرات دروس ديپلم 
نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي با تأثير مثبت و حداكثر 25٪ است (بطوري كه اگر نوع ديپلم 
داوطلب با گروه آزمايشي وي يكسان باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر 25٪ خواهد بود. اما اگر نوع 
ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد يا نمرات تمام دروس موثر سوابق تحصيلي 
موجود نباشد يا سال اخذ آنها قبل از سال 1384 باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق كسر 
ــاس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه  و ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اس

نمره كل به جاي 25٪ جايگزين مي شود).

جدول شـماره 3- ميزان تأثير درصد سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي در نمره كل داوطلبان به 
تفكيك گروه آزمايشي و نوع پيش دانشگاهي

گروه آزمايشي

 نوع

 پيش دانشگاهي

 علوم رياضي
زبان هاي خارجيهـــنرعلوم انسانيعلوم تجربيو فني

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

5553/063/243/934/123/931/763/393/393/23/22/273/22/632/632/633/893/893/893/89 رياضي فيزيك

2/862/862/95555551/132/192/192/192/192/273/22/632/632/633/893/893/893/89 علوم تجربي

1/51/51/881/671/672/141/882/14555552/142/52/52/52/55555 علوم انساني

111/251/111/111/431/251/43555551/431/671/671/671/673/333/333/333/33 علوم ومعارف اسالمي

1/251/251/591/41/41/841/591/841/132/192/192/192/19555553/893/893/893/89 هنر

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

ــود، ميزان تأثير نمرات دروس  ــماره3 مالحظه مي ش ــد و در جدول ش همانگونه كه ذكر ش
ــته  ــت؛ به طوري كه اگر رش ــر مثبت و حداكثر 5 درصد اس ــگاهي  با تأثي ــر پيش دانش موث
ــرات تمامى دروس  ــد و نم ــان باش ــي وي يكس ــگاهي  داوطلب با گروه آزمايش پيش دانش
ــد، ميزان تأثير دروس مؤثر 5 درصد  ــگاهي از سال  1391 به بعد اخذ شده باش پيش دانش
ــي وي متفاوت باشديا  ــگاهي  داوطلب با گروه آزمايش ــته پيش دانش خواهد بود؛ اما اگر رش
ــال اخذ آنها قبل از سال 1391 باشد ضرايب  ــد يا س نمرات دروس موثر الزم موجود نباش
ــوابق تحصيلي كسر و ميزان تأثير دروس مؤثر وي براساس دروس  اين دروس از درصد س
مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به  جاي 5 درصد جايگزين مي شود. 

رتـــبه ها:
رتبه  در سهميه در هر زيرگروه: نمره  كل نهايي داوطلبان در هر زيرگروه و هر سهميه به ترتيب 
ــود. داوطلبان چنانچه نمره  كل  نهايي برابر داشته  باشند،  ــده و رتبه دهي مي ش نزولي مرتب ش
رتبه يكساني خواهند داشت. تعداد داوطلبان شركت كننده با سهميه مشابه داوطلب در گروه 

آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي شود.
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رتبه  كشوري در هر زيرگروه : نمره  كل نهايي داوطلبان در هر زيرگروه بدون اعمال سهميه به 
ــود. داوطلبان با نمره  كل نهايي برابر رتبه يكساني  ــده و رتبه دهي مي ش ترتيب نزولي مرتب ش

خواهند داشت. تعداد داوطلبان گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي شود.
ــردن درس تخصصي بهياري با  ــتاري ويژه بهياران: با اضافه ك ــته هاي پرس نمره كل براي رش

ضريب 4، نمره كل رشته  پرستاري براي بهياران محاسبه مي شود.
ــهميه: ماكزيمم نمره  كل نهايي زيرگروه هاي هر داوطلب استخراج شده و اين  رتبه كل در س
نمره داوطلبان در هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه دهي مي شود. داوطلبان چنانچه 
نمره  برابر داشته  باشند رتبه يكساني خواهند داشت (اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج 
گرديده است و براي انتخاب رشته بايد به رتبه در سهميه و رتبه كشوري «بدون سهميه» در 
هر زيرگروه توجه شود. داوطلبان براى مقايسه خود با دوستان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به  

هيچ  وجه نبايد رتبه  كل سهميه را مالك قرار دهند).
ــته در سهميه داوطلب براي دوره هاي  آخرين رتبه مجاز: رتبه آخرين نفر مجاز به انتخاب رش

روزانه و نوبت دوم (شبانه) مي باشد.
رتبه كل  كشوري: ماكزيمم نمره  كل زيرگروه هاي هر داوطلب استخراج شده و بدون در نظر 
گرفتن سهميه داوطلبان اين نمره به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه دهي مي شود. داوطلبان با 
نمره  برابر رتبه يكساني خواهند داشت (اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و 
براي انتخاب رشته بايد به رتبه در سهميه و رتبه كشوري «بدون سهميه» در هر زيرگروه توجه 
ــتان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به  هيچ  وجه نبايد  ــود. داوطلبان براى مقايسه خود با دوس ش

رتبه كل كشوري را مالك قرار دهند).
- براي داوطلبان داراي سهميه ايثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا عالوه بر رتبه در سهميه هاي 

مزبور، رتبه در منطقه آن ها نيز در كارنامه درج مي شود.

شيوه  هاي گزينش رشته هاي تحصيلي  مورد پذيرش  در آزمون سراسري
روش هاي گزينش دانشجو در كدرشته  محل هايي كه پذيرش آنها براساس آزمون سراسري (با

نمرات آزمون واعمال مثبت سوابق تحصيلي) مي باشد:
روش متمركز:

روش گزينش متمركز، روشى است  كه فقط نمرات آزمون و حسب ضوابط سوابق تحصيلي داوطلبان 
واجد شرايط مالك و مبناى پذيرش قرار مى گيرد و اسامى  پذيرفته شدگان در يك مرحله و به طور 
ــهميه، بوم و ...) و  ــرايط وى (از نظر س يكجا اعالم مى گردد. در اين روش هر داوطلب با توجه به ش
بر اساس نمره كل اكتسابى در زيرگروه مربوطه، به اولين كدرشته انتخابى كه از نظر علمى برترى 
دارد (در مقايسه با ساير داوطلبانى كه شرايط مشابه وى را دارند)، در صورت وجود ظرفيت معرفى 
ــات آموزش عالى به روش متمركز صورت  ــود. گزينش اغلب رشته هاى دانشگاه ها و مؤسس مى ش

مى گيرد. به منظور اعالم اسامى پذيرفته شدگان نهايى به اين روش، اقدامات زير انجام مى گردد:
 بررسى كدرشته هاى متمركز داوطلبان و ذخيره كردن آنها به  همراه ساير اطالعات آنان.

 تعيين نقطه يا اولويت قبولى هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وى (از هر لحاظ) و مقايسه اى 
كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وى انجام مى گيرد.

 اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي.
تبصره: در روش متمركز، پذيرش در بعضي از رشته ها به صورت شرايط خاص انجام مي شود.

ــته هايي هستند كه در  ــرايط خاص رش ــته هاي داراي ش ــرايط خاص: رش  روش متمركز با ش
پذيرش آنها شرايط خاصي از قبيل مصاحبه، معاينه، آزمون عملى يا علمى جداگانه و ... ، اعمال 
ــود و اسامي پذيرفته شدگان نهايي اين رشته ها با اعمال نتايج مراحل فوق، مطابق ظرفيت  مى ش
ــته ها به همراه ساير رشته هاي  ــدگان اين رش ــود. نتايج پذيرفته ش ــته مشخص مي ش هر كدرش

متمركز اعالم مي شود. 
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شرايط كلي پذيرش دانشجو در دانشگاه ها 
 داوطلبان بايد واجد شرايط عمومى و اختصاصى مندرج در دفترچه راهنماى شماره 1 آزمون 

سراسرى سال 1398 باشند:
تغيير رشته و دانشگاه

تغيير رشته و دانشگاه پس از مشغول شدن به تحصيل و در دانشگاه محل تحصيل طبق آيين نامة 
ــگاه مبداء و مقصد و البته به سختي انجام مي شود. بنابر اين  ــى مربوطه و موافقت دانش آموزش

توصيه مي شود در اين مرحله در انتخاب رشته و دانشگاه دقت نماييد.
در مواردى انتقال از دوره اى به دورة  ديگر مانند انتقال از نوبت دوم(شبانه) به روزانه ممنوع است.

ممنوعيت تحصيل هم زمان 
ــجويي  مجاز نيست   هم زمان  در دو رشته  و يا دو محل (مؤسسات  دولتي  يا غيردولتي )  هيچ  دانش

تحصيل  نمايد و در صورت  تخلف،  طبق  آيين  نامه  انضباطي  دانشجويان  با وي  رفتار خواهد شد.
دانشجويان استعداد درخشان شامل اين ممنوعيت نمى شوند.

 داوطلبان مرد الزم است به هنگام پذيرش در دانشگاه ( قبول قطعي و ثبت نام) از نظر مقررات وظيفه 
عمومى كه در دفترچه راهنماى شماره 1 آزمون سراسرى سال 1398 درج شده، منعى نداشته باشند.
ــجو بايد  مقررات  عمومي  ورود به  آموزش  عالي  و مقررات  خاص   محل  تحصيل  خود را   دانش

رعايت  نمايد.
 پذيرفته شدگان  نبايد براي  تحصيل  از لحاظ موازين  شرعي  و مقررات  منعي  داشته  باشند.

 دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، از لحاظ تأمين  مسكن  و خوابگاه  و پرداخت  كمك  هزينة 
 تحصيلي،  به  دانشجويان تعهدي  ندارند، البته  در اين  خصوص  تالش  مي كنند .

 صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تعهدي براي پرداخت انواع تسهيالت به دانشجويان ندارد.
 تحصيل در آموزش عالي تمام وقت است. كارمندان دولت تنها با موافقتنامة رسمي و بدون قيد 
و شرط محل اشتغال خود مبني بر شركت در تمام فعاليت هاي آموزشي مي توانند تحصيل نمايند.

 نداشتن  آگاهي  از ضوابط و مقررات  آموزشي،  حقي  براي دانشجو  ايجاد نمي كند.
 مدت تحصيل در مقاطع مختلف براى همه دوره ها (به  جز دوره هاى دانشگاه پيام نور) يكسان 

و طبق جدول زير است:

دكتري حرفه ايكارشناسي ارشد پيوستهكارشناسيكاردانيمقطع تحصيلي

2457مدت معمول(سال)
3579/5حداكثر مجاز(سال)

ــت مقررات اختصاصي داشته باشد كه  ــگاه  نيز ممكن اس  عالوه بر مقررات عمومي، هر دانش
هنگام ورود الزم است از آن اطالع داشته باشيد و رعايت كنيد. 

 براي اطالع از وضعيت خوابگاه و امكانات رفاهي هر دانشگاه به بخش پيوست ها مندرج در سايت 
اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org و همچنين سايت هاي اينترنتي دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي ذيربط، اطالعيه هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در رسانه هاي جمعي 
و سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به نشاني:  www.msrt.ir مراجعه نموده و از نحوه ارائه 
اين خدمات اطالع حاصل نمايند. ضمناً كليه ضوابط و شرايط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى 
كه در بخش پيوست ها (مندرج در سايت اين سازمان) درج گرديده و نيز توضيحاتى كه در مقابل 

برخي از كدرشته محل ها در ستون توضيحات درج شده، توجه داشته باشيد. 

آشنايى با دوره هاى تحصيلى دانشگاه ها
رشته هاى تحصيلى دوره روزانه:

ــجويان دوره روزانه از  ــوده و دانش ــي دوره روزانه رايگان ب ــته هاي تحصيل ــل در رش - تحصي
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تسهيالت، امتيازات و امكاناتي كه توسط وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي و ساير نهادها بر اساس ضوابط به افراد واجد شرايط ارائه مي شود، برخوردار 

خواهند شد . 
-منحصراً داوطلبانى كه بر اساس كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته هاى دوره روزانه دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالى شده اند، مى توانند اين رشته ها را انتخاب كنند. داوطلبان واجد شرايط 
ــته هاى  ــن بند محدوديتى از نظر تعداد (حداكثر 150 انتخاب)، مقطع و درج اولويت كدرش اي

مورد عالقه در فرم انتخاب رشته خود، ندارند.
- قبولي در رشته هاي دوره روزانه باعث محروميت از پذيرش رشته هاي اين دوره در سال آينده 

خواهد بود. 
رشته هاي  دوره  نوبت  دوم (شبانه)

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره هاي نوبت دوم (شبانه) كه در آزمون سراسري 
ــال 1398 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايند، از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب  س
و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) بطور جـّد معذور مي باشند. 
لذا به داوطلبان توصيه مي شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونت 

خود را انتخاب نمايند.
  دانشجويان  دوره  نوبت دوم (شبانه) تابع  مقررات  آموزشي  دانشجويان  دوره  روزانه  خواهند بود. 
ــبانه) مستثني  شده باشد. ضمنًا  مگر در مواردي  كه  در آيين نامه  طرح  ايجاد دوره  نوبت دوم (ش

برنامه هاي  آموزشي  دوره  نوبت دوم (شبانه) عيناً همان  برنامه هاي  آموزشي  دوره  روزانه  است .
  انتقال  دانشجويان  دوره  نوبت دوم (شبانه) به  دوره  روزانه  ممنوع  مي باشد.

ــكيل  كالس ها ي دوره  نوبت دوم (شبانه) با نظر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش  ــاعات  تش   س
عالي پذيرنده تعيين و اعالم مي شود.

  تعيين  سقف  واحدهاي  درسي  براي  هر نيمسال  تحصيلي  با توجه  به  ساير ضوابط و مقررات  در 
اختيار شوراي  آموزشي  مؤسسه  آموزش  عالي  ذيربط خواهد بود.

  از دانشجويان دوره هاي «نوبت دوم (شبانه)» دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس 
مقررات مربوط شهريه اخذ مي گردد.

  بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دوره هاي نوبت دوم (شبانه)، 
بر اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه هاي مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد 
شد. لذا آن دسته از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره هاي «نوبت دوم (شبانه)» 
نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي نمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه 

اينترنتي خود درج و به اطالع داوطلبان برسانند. 
  پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

  كارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم بايد مرخصي بدون حقوق 
دريافت نمايند.

شرايط تحصيل در دانشگاه پيام نور
 عالوه بر شرايط و ضوابط مندرج در صفحه 39 دفترچه شماره يك آزمون سراسرى (شرايط 

و ضوابط دانشگاه پيام نور) شرايط و ضوابط زير نيز به اطالع داوطلبان ذيربط مى رسد.
ــجويانى كه از معافيت  ــى براى دانش ــر طول مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناس  حداكث

تحصيلى استفاده مى كنند 5 سال و براى سايرين 10 سال خواهد بود.
 پذيرش دانشجو در كليه رشته هاى تحصيلى براى مقطع كارشناسى و از ميان كليه داوطلبان 

(زن و مرد) انجام مي پذيرد.
ــجو در كالس هاى دروس نظرى دانشگاه پيام نور اختيارى بوده و امكان اشتغال   حضور دانش

دانشجو همزمان با تحصيل ميسر مى باشد.
 نظام ارزشيابى و امتحانات دانشگاه متمركز بوده و اوراق امتحانى، عمدتاً توسط دستگاه هاي 
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قرائت گر نوري، تصحيح و ارزشيابي مي شود.
 از دانشجويان «دانشگاه پيام نور»، بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي گردد.

 بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دانشگاه پيام نور، بر اساس 
ــد. لذا  ــدگان دريافت خواهد ش ــگاه مربوط تعيين و از پذيرفته ش مصوبات هيأت امناي دانش
ــب اطالع از ميزان شهريه هاي اين دانشگاه به پايگاه اينترنتي دانشگاه پيام  داوطلبان براي كس

نور مراجعه نمايند.
 پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

 در اغلب مراكز و واحدهاى آموزشي دانشگاه پيام نور، بيشتر دروس نظرى به صورت كالس 
ــكال گروهى و كالس حضورى براى دروس عملى در  نيمه حضورى براى مرور درس و رفع اش
ــود. اما نظام آموزشى دانشگاه پيام نور «دانشجو  تعدادى از روزهاى مختلف هفته برگزار مى ش
محور» بوده و فراگيرى دروس بعضاً به صورت الكترونيكي و رفع اشكال گروهي مى باشد. در 
شرايطى كه امكان تشكيل جلسه هاى رفع  اشكال گروهى يا كالس هاى درس حضورى وجود 
نداشته باشد و يا تعداد پذيرفته شدگان در يك رشته تحصيلى به حد نصاب الزم تشكيل كالس 
ــد، دانشگاه واحدهاى درسى را به صورت كامالً غيرحضورى (خودخوان و يا الكترونيكي)  نرس
ارائه مى نمايد. همچنين دانشگاه مى تواند در صورت ضرورت، محل تحصيل دانشجويان مربوط 
ــته تحصيلى مورد نظر  ــتانى كه داراى رش را در يكى از مراكز يا واحدهاى همجوار يا مركز اس

باشد، تعيين نمايد.
 دروس عملى در دانشگاه به صورت كالس حضورى و در تعدادى از روزهاى هفته برگزار 
ــود و اجراى برخى از درس هاى عملى (آزمايشگاهى، كارگاهى و ساير) در آزمايشگاه  مى ش
ــگاه ها در مراكز ديگر دانشگاه و بنا به تشخيص دانشگاه  ــتانى يا ساير آزمايش منطقه اى، اس
ــگاه ها، كارگاه ها و ديگر درس هاى عملى ممكن است  صورت خواهد گرفت. اجراى آزمايش
ــود و دانشجو  ــده انجام ش ــتقرار دائم در محل تعيين ش در چند هفته متوالى و به صورت اس
ــگاه، كارگاه و آتليه اى كه دانشگاه تعيين  ــات آزمايش ــكيل جلس ــت در محل تش موظف اس

مى نمايد، حضور يابد.
- آموزش در دانشگاه پيام نور مبتنى بر نظام آموزش از راه دور (نيمه حضورى، الكترونيكى و 
ــت و دانشگاه با بهره گيرى از فناورى هاى آموزشى و تجهيز كالس هاى دروس نظرى به  ...) اس
 DVD ــاليد، پاورپوينت و يا سيستم تلويزيون و ــگر اس تجهيزات نوين ويدئو پروژكتور و نمايش
ــاعات محدودترى نسبت به ساعات  ــى خود را در قالب س ــت كالس هاى آموزش ــته اس توانس
ــنتى ساير دانشگاه ها برنامه ريزى و ارائه نمايد. البته طبق ضوابط آموزشى  كالس هاى درس س
ــجويان در كالس هاى درس اختيارى بوده و فقط شركت در كالس هاى  دانشگاه، حضور دانش

عملى الزامى مى باشد. 
- با توجه به مصوبه هشتمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1395/12/21 
گزينش دانشجو در كليه كدرشته محل  هاي دانشگاه پيام نور، بصورت «بومي ناحيه اي» صورت 
مي پذيرد. لذا داوطلبان بايد با توجه امكان ادامه تحصيل و عالقه مندي خود به تحصيل در هر 
ــبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهاى  ــي اين دانشگاه، نس يك از واحدها و مراكز آموزش

دانشگاهي ذيربط اقدام و آنها را به ترتيب اولويت در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.
- كارمندان مراكز و واحدهاى دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامى، مجاز به انتخاب رشته 
از مركز يا واحد محل اشتغال خود نمى باشند و در صورت تمايل مى توانند ساير مراكز و واحدها 
ــدن، تقاضاى انتقال و يا مهمان شدن به  ــجو ش را انتخاب نمايند. عالوه بر اين در صورت دانش

مركز يا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسى نمى باشد.

رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان(مراكز تربيت معلم سابق) و دانشگاه تربيت 
دبير شهيد رجاييـ  تهران

 وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، 
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متناسب با مباني و ارزش هاي اسالمي و نياز دوره هاي مختلف تحصيلي در كارشناسى پيوسته 
ــگاه تربيت دبير شهيد رجايى، از ميان داوطلبان واجد شرايط  ــگاه فرهنگيان و دانش براي دانش
دانشجو مي پذيرد. داوطلبان در صورت احراز صالحيت هاى عمومي و اختصاصي و ساير شرايط 
و ضوابط (مندرج در بخش پيوست ها و اطالعيه هاي بعدي آزمون) مي توانند پس از انتخاب رشته 

و موفقيت در مراحل مزبور و در صورت قبولي، ادامه تحصيل نمايند.
شيوه پذيرش دانشجو در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي:

1- در پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايى بومي پذيري 
ــود. كدرشته  محل هاي مخصوص داوطلبان بومي هر استان در جداول مجزا از هم  اعمال مي ش
مشخص شده اند. گزينش نهايي توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در هر يك از كدرشته 
محل ها با توجه به دامنه پذيرش كه در ستون (پرديس/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان 

بومي/ محل خدمت) درج شده، و مطابق ضوابط ذيل صورت مي پذيرد. 
ــت نمايند چنانچه در يك  ــورد نياز آموزش و پرورش دق ــته هاي م 2- داوطلبان متقاضي رش
كدرشته محل  دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايى مخصوص داوطلبان بومي 
استاني درج شده باشد، همه داوطلبان بومي آن استان مي توانند در صورت تمايل با رعايت ساير 

شرايط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمايند.
ــاس مصوبه دوازدهمين و نوزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  3- بر اس
ــته   ــتان مجاز به انتخاب كدرش ــان بومي هر اس ــي داوطلب 1397/4/17 و 1398/5/5 تمام
ــند اما در كدرشته  محل هايي كه اولويت براي شهر يا  ــتان خود مي باش محل هاي مربوط به اس
بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع در مقابل كدرشته  محل نوشته شده است) 
ابتدا داوطلبان بومي آن شهر ها يا بخش هايي كه داراي اولويت هستند (حداقل 2 شهر (يا بخش) 
از 4  شهر (يا بخش) «محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه»، «محل اخذ مدرك 
ــال ماقبل آخر  ــطه»، «محل اخذ مدرك تحصيلي دو س ــال ماقبل آخر دوره متوس تحصيلي س
دوره متوسطه»، «محل تولد» با شهر (يا بخش) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) پذيرش 
مي شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند (داوطلب واجد شرايط بومي شهر يا بخش براساس 
ــته باشد)، از داوطلبان بومي همان استان كه كدرشته محل مزبور را  دامنه پذيرش وجود نداش
انتخاب نموده اند، پذيرش انجام مي شود. شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي 
خدمت در شهر يا بخش مندرج در محل خدمت ستون« تحصيل/ مخصوص داوطلبان بومي / 

محل خدمت» اخذ خواهد شد.
ــي (محل خدمت) مندرج در ستون (پرديس/ مخصوص داوطلبان بومي/  تذكر 1: نياز آموزش
ــرايطي براي پذيرش استاني تغيير نمي يابد. داوطلب پذيرفته شده  محل خدمت) تحت هر ش
نهايي مكلف است به مدت دو برابر طول تحصيل، تعهد خدمت محضري براي خدمت در محل 

مذكور به آموزش و پرورش بسپارد.
تذكر 2: تعيين محل خدمت كدرشته محل هايي كه به صورت استاني، شهرستاني و يا در يك 
بوم (چند شهر/ شهرستان/ منطقه) مي باشد در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط 
(استان بومي داوطلب) خواهد بود كه بعد از فراغت از تحصيل به استناد ماده 3 قانون متعهدين 
خدمت به صورت قطعي اعالم خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعيين شده، به منزله 
ــي در بين مناطق  ــد. تعيين محل صدور حكم آزمايش ــتنكاف از انجام تعهد تلقي خواهد ش اس

آموزشي تابعه جهت برقراري حقوق در طول تحصيل، در اختيار اداره كل استان مي باشد.
4- چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشته محل هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت 
دبير شهيد رجايى باشد و اقدام به انتخاب كدرشته محل هاي دانشگاه هاي مزبور بنمايد، براساس 
ــرايط در آزمون براساس اولويت هاي انتخابي تا حدود دو  ضوابط و مقررات از ميان واجدين ش
برابر ظرفيت پذيرش، براي انجام مصاحبه تخصصي و احراز صالحيت هاي عمومي و تخصصي از 
سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش معرفي خواهند شد. معرفي داوطلب 
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جهت انجام مصاحبه تخصصي به منزله قبولي نهايي در دانشگاه هاي مزبور تلقي نمي گردد.
5- كسب حداقل نمره كل نهايي 6500 و باالتر در زيرگروه مربوط براي مجاز شدن به انتخاب 

رشته در گروه آزمايشي مربوط در آزمون سراسري ضروري است.
ــماره 1821، داشتن حداقل معدل  6- با توجه به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به ش
كل 14 در دوره متوسطه دوم (معدل سه پايه  اول،دوم و سوم)براي پذيرش دانشجو، مالك عمل 

خواهد بود. 
تبصره: حداقل  معدل كل، تحت هر شرايطى تغيير نخواهد داشت.

ــد از انجام مصاحبه  ــده، بع ــاي عمومي و تخصصي داوطلب معرفي ش ــه صالحيت ه 7- چنانچ
ــازمان  ــي صالحيت هاي عمومي مورد تأييد آموزش و پرورش قرار گيرد، س تخصصي و بررس
ــنجش آموزش كشور براساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولويت بر مبناي دامنه پذيرش  س
ــتان/ استان توضيحات كدرشته محل مندرج در دفترچه آزمون) و با در  بومي (بخش/ شهرس
ــاير  ــه با س ــي مربوطه داوطلب در مقايس نظر گرفتن نمره كل نهايي زيرگروه و گروه آزمايش
داوطلبان، گزينش نهايي را انجام خواهد داد. بنابراين موفقيت در مصاحبه اختصاصي و بررسي 

صالحيت هاي عمومي به منزله قبولي فرد براي دانشگاه هاي مزبور تلقي نمي گردد. 
ــب نمره كل نهايي باالتر در زيرگروه آزمايشي مربوط در مقايسه با ساير داوطلبان  تذكر: كس
در كدرشته انتخابي (طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور) و با رعايت شرايط و ضوابط 

آموزش و پرورش، الزامي است.
8- داوطلباني كه صالحيت هاي تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزش و پرورش قرار 
نمي گيرد از فرايند گزينش نهايي براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايى 

حذف خواهند شد.

نكات مهم:
ــات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و بالعكس  ــجو به ساير دانشگاه ها و مؤسس  انتقال دانش

ممنوع مي باشد.
ــتناد مفاد ماده 4 قانون  ــه تحصيل متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به اس  ادام
متعهدين خدمت و با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رشته هاي مورد نياز آموزش 
ــوي اداره كل آموزش  و پرورش در صورت موافقت با ادامه تحصيل و صدور فرم مربوطه از س
ــت ادامه تحصيل در  ــت جه ــايان ذكر اس ــرورش محل خدمت، امكان پذير خواهد بود. ش و پ
رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه فرهنگيان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشي 

و يا اداري در آموزش و پرورش الزامي است. 
ــى، انتقال و جابجايي در بين  ــته و گرايش، تغيير اولويت انتخابي، تغيير دوره تحصيل ــر رش  تغيي
دانشگاه ها و بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصيل تحت هيچ شرايطى امكان پذير نخواهد بود.

موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي
 نظام  درسي  مؤسسات  آموزش  عالي  غيردولتيـ  غيرانتفاعي  نظام  واحدي  است  و بر اساس  نظام  
آموزشي  وزارت  علوم ، تحقيقات  و فنآوري  خواهد بود و به  فارغ التحصيالن  مدرك  مربوط برابر 

ضوابط وزارت  علوم ، تحقيقات  و فنآوري  اعطاء خواهد شد.
ــبت  به  تأمين  مسكن ، خوابگاه  و  ــات  آموزش  عالي  غيردولتيـ  غيرانتفاعي  تعهدي  نس  مؤسس

غذاي  دانشجويان  ندارند. 
 دانشجويان  مي توانند از وام  تحصيلي  مطابق  با آيين نامه  وزارت  علوم ، تحقيقات  و فنآوري  در 

صورت  تخصيص  بودجه  به  مؤسسه  از طرف  سازمان برنامه و بودجه  كشور استفاده  نمايند.
ــهريه دانشگاه ها و مؤسسات  ــاس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان ش  بر اس
ــاس مصوبات هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي، بر اس



38          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد. لذا كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي غيردولتيـ  غيرانتفاعي كه در آزمون سراسري نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي نمايند، 

موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند.
 پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

دوره هاي پرديس خودگردان
ــرايط الزم براي تحصيل در داخل  ــور و فراهم نمودن ش ــترش آموزش  عالي كش به منظور گس
كشور به جاي خارج از كشور، برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش  عالي داخل با توجه به 
ضوابط مربوط مبادرت به پذيرش دانشجو مي نمايند. پذيرش دانشجو در اين دوره ها به روش 

متمركز صورت خواهد گرفت.
 از دانشجويان دوره هاي «پرديس خودگردان» دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس 

مقررات مربوط شهريه اخذ مي گردد.
ــاس مصوبات وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   بر اس
ميزان شهريه دوره هاي پرديس خودگردان، بر اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه هاي مربوط 
تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد. لذا آن دسته از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي، كه در دوره هاي «پرديس خودگردان» نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي نمايند، موظفند 

جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج و به اطالع داوطلبان برسانند.
 پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

 پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال 1398 در رشته هاي تحصيلي مقاطع كارشناسي و 
دكتري پرديس هاي خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي (اعم از تابعه وزارت علوم 

و يا وزارت بهداشت)، بصورت متمركز و بدون انجام مصاحبه خواهد بود. 

دوره هاي ظرفيت مازاد
 براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از سال تحصيلي 94-1393 آن 
دسته از دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كه فاقد پرديس خودگردان مي باشند، مجاز 
ــه 235 مورخ 1393/2/30 شوراي گسترش دانشگاه هاي  ــتند طبق ضوابط مصوب جلس هس

علوم پزشكي، دانشجوي ظرفيت مازاد پذيرش نمايند.
 پذيرش دانشجوي مازاد مشروط به پرداخت هزينه تحصيل و خدمات رفاهي توسط پذيرفته 
شدگان بر اساس تعرفه تعيين شده توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت و تصويب هيأت 

امناي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي مربوطه مي باشد.
 محل تشكيل كالس پذيرفته شدگان ظرفيت مازاد در اختيار دانشگاه مي باشد.

 نقل و انتقال و مهماني پذيرفته شدگان ظرفيت مازاد ميان دانشگاه هايي كه داراي ظرفيت مازاد 
مي باشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و با رعايت ساير ضوابط آيين نامه انتقال بالمانع است.
 پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال 1398 در رشته هاي تحصيلي مقاطع كارشناسي و 
دكتري ظرفيت مازاد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي (اعم از تابعه وزارت علوم و يا وزارت 

بهداشت)، بدون انجام مصاحبه خواهد بود.
 ساير شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجوي مازاد همانند پذيرش دانشجو 

در پرديس هاي خودگردان مي باشد.

داوطلبان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به پايگاه هاي اينترنتي دانشگاه هاي مذكور مراجعه نمايند.
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فصل دوم: توضيحات و جداول رش�ته هاي تحصيلي گروه آزمايشي)1( 
علوم رياضي وفني

تذكرات مهم:
- آن  دسته از داوطلبان متقاضي رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه هاي: تهران )دكتري 
پيوسته بيوتكنولوژي(، شاهد، شهيد مطهري، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، عالمه طباطبايي 
)بيمه اكو(، مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه قم، و همچنين دانشگاه فرهنگيان 
و تربيت دبير ش��هيد رجايي و رش��ته هاي علوم ورزش��ي دانشگاهها و موسس��ات آموزش عالي و 
آموزش تربيت بدني دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا)ع(
و دانشكده غيرانتفاعي رفاه با توجه به شرايط و ضوابط اعالم شده در بخش پيوست ها )مندرج در 
سايت اين سازمان(، الزم  است  در هنگام  انتخاب  رشته،  كدرشته محل و يا كدرشته محل هاي مورد 
عالقه خود را در هر اولويتي كه تمايل دارند )از اولويت 1 تا 150( در فرم انتخاب رشته اينترنتي 
درج نمايند. اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي داراي شرايط خاص ) به غير رشته 
علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني( اوايل شهريور ماه از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 

آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org اعالم خواهد شد.
-كليه داوطلبان عالقمند به رشته هاي علوم ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش 
تربيت بدني دانشگاهاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيدرجائي تهران كه عالقمندي خود را در تاريخ 
مقرر )98/4/9 لغايت 98/4/18( از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش به اين سازمان اعالم و 
در آزمون  عملي مربوط )تاريخ 3، 4، 5 و 6 مردادماه حسب مورد( نيز شركت نموده  اند، مي توانند 
كدرشته محل هاي مورد عالقه خود را در هر اولويتي كه عالقه داشته باشند )از اولويت 1 تا 150( 
در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند. بديهي است داوطلباني كه عالقمندي خود را به شركت 
در رشته  مذكور اعالم ولي در آزمون عملي مربوطه شركت نكرده اند، مجاز به انتخاب اين رشته ها 
نمي باشند و در صورت درج اين كدرشته محل ها، انتخاب آنان حذف خواهد شد. الزم به توضيح 
اس��ت داوطلباني كه بر اس��اس كارنامه نتايج اوليه در دوره روزانه مجاز نشده اند در صورتيكه در 
آزمون عملي ش��ركت نموده اند به آنان اجازه انتخاب رش��ته محل هاي دوره روزانه، منحصراً در 
رشته هاي علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني داده شده است. اين موضوع در كارنامه نتايج اوليه 

براي اين داوطلبان مشخص گرديده است.
- در رش��ته علوم قرآن و حديث به منظور تأمين نيازهاي نظام توس��عه فرهنگ قرآني، عالوه بر 
واحده��اي عمومي )12 واحد(، پايه و تخصصي )88 واحد(، ش��ش )6( مجموعه اختياري، در حوزه 
»مطالعات قرآن«، »مطالعات حديث«، »تربيت دبير«، »تربيت مربي كودك«، »فرهنگ و رسانه« و 
»تالوت و هنرهاي قرآني« )هر كدام به ارزش 35 واحد(، ارائه ش��ده و دانشجو موظف به انتخاب 

يكي از اين شش )6( مجموعه خواهد بود.     
- رشته هاي تحصيلي فقه و حقوق حنفي و فقه و حقوق شافعي و فقه شافعي مخصوص داوطلبان اهل 
سنت مي باشد كه الزم است داوطلبان در هنگام انتخاب رشته به اين موضوع توجه نمايند، بديهي 

است كليه مشكالت قبولي داوطلبان غير اهل سنت به عهده خود پذيرفته شده مي باشد.
- الزم به توضيح اس��ت كه مقطع تحصيلي كليه رش��ته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنما، 
»كارشناسي« مي باشد و در مواردي كه مقطع رشته كارداني يا كارشناسي ارشد يا دكتراي پيوسته 

و يا دكتراي حرفه اي مي باشد، در ابتداي رشته و يا در مقابل آن، نوع مقطع درج گرديده است. 
- مواد امتحاني اختصاصي و  هر يك از زير گروه ها و ضرايب هر يك از دروس امتحاني در زير گروه 

مربوط به گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در جدول ذيل درج شده است.

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

ضرايب دروس به تفكيك زيرگروه هاي آزمايشي
مواد امتحاني  نام گروه

آزمايشي
كد گروه 
زيرگروه 3آزمايشی زيرگروه 2 زيرگروه 1

3 4 4 1- رياضي
 علوم رياضي

و فني 12 3 3 2- فيزيك
3 3 2 3- شيمي
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رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي 1 )علوم رياضي و فني(، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش
نوع گزينشزيرگروهنام رشتهمقطع تحصيلیترتيب

)دوره های روزانه(
كد

رديف رشته

1كشوری1دكتراي پيوسته بيوتكنولوژيدكتراي پيوسته1
3كشوری1دكتراي پيوسته فيزيكدكتراي پيوسته2
4كشوری1كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشادكارشناسي ارشد3
7ناحيه ای1آماركارشناسي4
197كشوری1آمار و سنجش آموزشيكارشناسي5
249استانی1آموزش ابتداييكارشناسي6
24كشوری1آموزش تربيت بدنيكارشناسي7
25استانی1آموزش رياضيكارشناسي8
26استانی1آموزش فيزيككارشناسي9

250استانی1آموزش كودكان استثناييكارشناسي10
9كشوری1اديان و مذاهبكارشناسي11
32قطبی1اقتصادكارشناسي12
127ناحيه ای1اقتصاد كشاورزيكارشناسي13
186كشوری1الكترونيك و مخابرات درياييكارشناسي14
234كشوری1امنيت اطالعاتكارشناسي15
235كشوری1امنيت اقتصاديكارشناسي16
236كشوری1امنيت بين المللكارشناسي17
228كشوری1امنيت نرمكارشناسي18
238كشوری1ايمني صنعتيكارشناسي19
232كشوری1پژوهشگري امنيتكارشناسي20
14كشوری1تاريخ اسالمكارشناسي21
254كشوری1تربيت مروج سياسيكارشناسي22
18ناحيه ای1حسابداريكارشناسي23
233كشوری1حفاظت اطالعاتكارشناسي24
27قطبی1روانشناسيكارشناسي25
28ناحيه ای1رياضيات و كاربردهاكارشناسي26
29ناحيه ای1زبان و ادبيات عربيكارشناسي27
220كشوری1شيعه شناسيكارشناسي28
30ناحيه ای2شيمي كاربرديكارشناسي29
266ناحيه ای2شيمي محضكارشناسي30
227كشوری1ضد تروريسمكارشناسي31
42قطبی1علم اطالعات و دانش شناسيكارشناسي32
217كشوری1علوم تربيتيكارشناسي33
231كشوری1علوم فني امنيتكارشناسي34
174كشوری1علوم قرآن و حديثكارشناسي35
37كشوری1علوم كامپيوتركارشناسي36
196كشوری1علوم مهندسيكارشناسي37
152ناحيه ای1علوم و مهندسي آبكارشناسي38
15كشوری1علوم ورزشيكارشناسي39
165كشوری1فقه و حقوق اسالميكارشناسي40
155كشوری1فقه و حقوق اماميكارشناسي41
133كشوری1فقه و حقوق حنفيكارشناسي42
134كشوری1فقه و حقوق شافعيكارشناسي43
178قطبي1فقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي44
180كشوری1فلسفه و حكمت اسالميكارشناسي45
135كشوری1فلسفه و عرفان اسالميكارشناسي46
179كشوری1فلسفه و كالم اسالميكارشناسي47
230كشوری1فناوري اطالعات و ارتباطاتكارشناسي48
41ناحيه ای1فيزيككارشناسي49
211كشوری1فيزيك مهندسيكارشناسي50
142كشوری1گردشگريكارشناسي51
44كشوری1مددكاري اجتماعيكارشناسي52
139كشوری1مديريت امور بانكيكارشناسي53
145كشوری1مديريت امور گمركيكارشناسي54
137ناحيه ای1مديريت بازرگانيكارشناسي55
140كشوری1مديريت بيمهكارشناسي56
141كشوری1مديريت بيمه اكوكارشناسي57
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رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي 1 )علوم رياضي و فني(، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش
نوع گزينشزيرگروهنام رشتهمقطع تحصيلیترتيب

)دوره های روزانه(
كد

رديف رشته

143قطبی1مديريت دولتيكارشناسي58
144قطبی1مديريت صنعتيكارشناسي59
136كشوری1مديريت فرهنگي هنريكارشناسي60
162كشوری1مديريت كسب و كارهاي كوچككارشناسي61
151كشوری1مديريت ماليكارشناسي62
138كشوری1مديريت و بازرگاني درياييكارشناسي63
16كشوری1مربيگري عقيدتيكارشناسي64
47كشوری1معارف اسالميكارشناسي65
259كشوری1معارف اسالمي- تبليغ و ارتباطاتكارشناسي66
247كشوری1معارف اسالمي و اخالقكارشناسي67
264كشوری1معارف اسالمي و اديانكارشناسي68
245كشوری1معارف اسالمي و تاريخكارشناسي69
187كشوری1معارف اسالمي و علوم تربيتيكارشناسي70
246كشوری1معارف اسالمي و علوم قرآنيكارشناسي71
244كشوری1معارف اسالمي و كالمكارشناسي72
255كشوری1معارف اسالمي و مديريتكارشناسي73
153كشوری1معماري داخليكارشناسي74
48كشوری1مهندسي اپتيك و ليزركارشناسي75
219كشوری1مهندسي انرژيكارشناسي76
50كشوری2مهندسي ايمني صنعتيكارشناسي77
268كشوری2مهندسي ايمني و بازرسي فنيكارشناسي78
51قطبی1مهندسي برقكارشناسي79
265كشوری2مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كاركارشناسي80
261كشوری1مهندسي بهره برداري راه آهنكارشناسي81
52كشوری1مهندسي پزشكيكارشناسي82
53كشوری2مهندسي پليمركارشناسي83
55كشوری1مهندسي حمل و نقل ريليكارشناسي84
58كشوری1مهندسي خط و سازه هاي ريليكارشناسي85
202كشوری1مهندسي درياكارشناسي86
193كشوری1مهندسي راه آهنكارشناسي87
260كشوری1مهندسي ساخت و توليدكارشناسي88
60قطبی1مهندسي شهرسازيكارشناسي89
61كشوری2مهندسي شيميكارشناسي90
62قطبی1مهندسي صنايعكارشناسي91
267كشوری2مهندسي صنايع غذاييكارشناسي92
270كشوری1مهندسي صنايع و سيستم هاي مديريتكارشناسي93
67ناحيه ای1مهندسي عمرانكارشناسي94
70ناحيه ای1مهندسي كامپيوتركارشناسي95
269كشوری1مهندسي كشتي )موتور(كارشناسي96
239كشوری1مهندسي ماشين آالت درياييكارشناسي97
73كشوری1مهندسي ماشين هاي ريليكارشناسي98
223كشوری1مهندسي ماشين هاي صنايع غذاييكارشناسي99

74كشوری2مهندسي معدنكارشناسي100
75ناحيه ای1مهندسي معماريكارشناسي101
129كشوری1مهندسي مكانيزاسيون كشاورزيكارشناسي102
76ناحيه ای1مهندسي مكانيككارشناسي103
128ناحيه ای1مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي(كارشناسي104
77قطبی1مهندسي مواد و متالورژيكارشناسي105
78كشوری1مهندسي نساجيكارشناسي106
79كشوری2مهندسي نفتكارشناسي107
240كشوری1مهندسي نقشه برداريكارشناسي108
80كشوری1مهندسي هوافضاكارشناسي109
146كشوری1هتلداريكارشناسي         110
189كشوری1هنرهاي چند رسانه ايكارشناسي111
204استانی1كارداني ارتباطات و فناوري اطالعاتكارداني112
98استانی1كارداني امور بانكيكارداني113
100استانی1كارداني امور دولتيكارداني114
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رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي 1 )علوم رياضي و فني(، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش
نوع گزينشزيرگروهنام رشتهمقطع تحصيلیترتيب

)دوره های روزانه(
كد

رديف رشته

257استانی1كارداني امور فرهنگيكارداني115
101استانی1كارداني امور مالي و مالياتيكارداني116
97استانی1كارداني آماركارداني117
207استانی1كارداني آموزش و پرورش ابتداييكارداني118
212استانی1كارداني بهينه سازي مصرف انرژيكارداني119
99استانی1كارداني بيمهكارداني120
116استانی3كارداني پااليش گازكارداني121
258استانی1كارداني تربيت مبلغ قرآن كريمكارداني122
104استانی1كارداني تربيت معلم قرآن كريمكارداني123
84استانی1كارداني تكنولوژي ماشين هاي كشاورزيكارداني124
107استانی1كارداني حسابداريكارداني125
272استانی1كارداني خدمات اداريكارداني126
111استانی3كارداني شهرسازيكارداني127
103استانی1كارداني علوم ورزشيكارداني128
118استانی1كارداني فناوري اطالعات و ارتباطاتكارداني129
88استانی3كارداني فني برقكارداني130
271استانی3كارداني فني برق و تاسيساتكارداني131
253استانی3كارداني فني جوشكاريكارداني132
216استانی1كارداني فني خط و ابنيهكارداني133
89استانی3كارداني فني صنايعكارداني134
90استانی3كارداني فني عمرانكارداني135
91استانی3كارداني فني عمليات پتروشيميكارداني136
93استانی3كارداني فني معدنكارداني137
94استانی3كارداني فني مكانيككارداني138
86استانی1كارداني گردشگريكارداني139
114استانی1كارداني مخابراتكارداني140
157استانی1كارداني مديريت بازرگانيكارداني141
147استانی1كارداني مديريت صنعتيكارداني142
161استانی1كارداني معماريكارداني143
130استانی1كارداني معماري سنتيكارداني144
252استانی3كارداني نقشه برداريكارداني145
208استانی1كارداني هتلداريكارداني146

پذيرش در برخي از رشته هاي مندرج در جدول فوق ممكن است با روش صرفاً با سوابق تحصيلي صورت پذيرد 
كه الزم است براي اطالع از رشته هايي كه پذيرش آنها صرفاً با سوابق تحصيلي انجام مي شود به دفترچه مربوط 

به اين رشته ها، مندرج در سايت اين سازمان مراجعه شود. 

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

دوره 
ظرفيت رشته هاي تحصيلي 

با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصيلي
40928روزانه

5996نوبت دوم )شبانه(
556پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد

320سهميه مناطق محروم، سيل زده و زلزله زده
3376دانشگاه فرهنگيان )ويژه داوطلبان آزاد(

2876دانشگاه ها و مؤسسات غيرانتفاعي
1038دانشگاه پيام نور

55090جمع كل
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   1 صفحه     
 

 گروه آزمايشي علوم رياضي و فنيهاي تحصيلي رشته
 خيلي مهم: اتتذكر

از نحووه  ها، دانشگاهو ظرفيت مازاد پرديس خودگردان سهميه مناطق محروم،  ،نوبت دوم )شبانه(، هاي روزانهداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره -1
از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشوجويي هور دانشوگاه يوا     و همچنين نما اين دفترچه راه اولدر فصل  هادورهاين پذيرش دانشجو در 

 مطلع گردند.نيز  اين سازمان( )مندرج در سايت هاپيوستبخش مؤسسه آموزش عالي مندرج در 
نماينود، از ارائوه   ام به پذيرش دانشوجو موي  اقد 1398هاي نوبت دوم )شبانه( كه در آزمون سراسري سال ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دورهدانشگاه -2

باشوند.  رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم )شبانه( بطور جودّ معذور مي تسهيالتخوابگاه و يا اسكان دانشجويي، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 
 خود را انتخاب نمايند. شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونتلذا به داوطلبان توصيه مي

 بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30001 مهندسي برق 45 - زن مرد 

 روزانه 30002 مهندسي عمران 45 - زن مرد 

 روزانه 30003 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 

 روزانه 30004 مهندسي معماري 25 - زن مرد 

 روزانه 30005 مهندسي مكانيك 45 - زن مرد 

 روزانه 35001 اقتصاد 18 - زن مرد 

 نوبت دوم 30006 مهندسي برق 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30007 مهندسي عمران 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30008 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30009 مهندسي مكانيك 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 35002 اقتصاد 6 - زن مرد 

 دانشگاه اراك

 روزانه 30010 آمار 50 - زن مرد 

 روزانه 30011 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30012 فيزيك مهندسي 60 - زن مرد 

 روزانه 30013 مهندسي برق 50 - زن مرد 

 روزانه 30014 مهندسي ساخت و توليد 35 - زن مرد 

 روزانه 30015 مهندسي شيمي 50 - زن مرد 

 روزانه 30016 مهندسي صنايع 40 - زن مرد 

 روزانه 30017 مهندسي عمران 50 - زن مرد 

 روزانه 30018 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 

 روزانه 30019 مهندسي مكانيك 35 - زن مرد 

 روزانه 30020 دسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي(مهن 20 - زن مرد 

 روزانه 30021 مهندسي مواد و متالورژي 50 - زن مرد 

 روزانه 35003 اقتصاد 20 - زن مرد 

 روزانه 35004 روانشناسي 5 - زن مرد 

 روزانه 35005 شيمي كاربردي 12 - زن مرد 

 روزانه 35006 شيمي محض - 12 زن مرد 
 روزانه 35007 علوم ورزشي 6 - 3 3 هابخش پيوستدرج در منو ضوابط شرايط 

 روزانه 35008 مديريت صنعتي 5 - زن مرد 

 نوبت دوم 30022 علوم و مهندسي آب 10 - زن مرد 
 دانشگاه اردكان

 روزانه 30023 علوم مهندسي 25 - زن مرد 

 روزانه 30024 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30025 برقمهندسي  25 - زن مرد 

 روزانه 30026 مهندسي شيمي 30 - زن مرد 

 روزانه 30027 مهندسي صنايع 25 - زن مرد 

 روزانه 30028 مهندسي عمران 30 - زن مرد 

 روزانه 30029 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 

 روزانه 30030 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 

 روزانه 35009 اقتصاد 11 - زن مرد 

 روزانه 35010 روانشناسي 2 - زن مرد 

 روزانه 35011 مديريت دولتي 3 - زن مرد 

 نوبت دوم 30031 علوم و مهندسي آب 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30032 مهندسي برق 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30033 مهندسي شيمي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30034 مهندسي صنايع 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30035 سي عمرانمهند 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30036 مهندسي كامپيوتر 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30037 مهندسي مكانيك 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35012 اقتصاد 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35013 روانشناسي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35014 مديريت دولتي 1 - زن مرد 

 دانشگاه اروميه

 روزانه 30038 م و مهندسي آبعلو 20 - زن مرد 

 روزانه 30039 فيزيك 55 - زن مرد 

 روزانه 30040 مهندسي برق 80 - زن مرد 

 روزانه 30041 مهندسي پليمر 40 - زن مرد 

 روزانه 30042 مهندسي شهرسازي 50 - زن مرد 

 روزانه 30043 مهندسي شيمي 40 - زن مرد 

نهروزا 30044 مهندسي صنايع 40 - زن مرد   

 روزانه 30045 مهندسي عمران 40 - زن مرد 

 روزانه 30046 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 

 روزانه 30047 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 20 - زن مرد 
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 دانشگاه اروميه ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30048 مهندسي معدن 40 - زن مرد 

 روزانه 30049 مهندسي معماري 50 - زن مرد 

 روزانه 30050 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 

 روزانه 30051 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 

 روزانه 30052 مهندسي مواد و متالورژي 40 - زن مرد 

 روزانه 35015 اقتصاد 20 - زن مرد 

 روزانه 35016 حسابداري 5 - زن مرد 

 روزانه 35017 روانشناسي 5 - زن مرد 

 روزانه 35018 شيمي كاربردي - 11 زن مرد 
 روزانه 35019 علوم ورزشي - 6 3 3 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35020 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 

 روزانه 35021 مديريت دولتي 5 - زن مرد 
 دانشگاه اروميه )محل تحصيل دانشكده فني خوي(

 روزانه 30053 مهندسي برق 40 - زن مرد 

 روزانه 30054 مهندسي عمران 40 - زن مرد 

 روزانه 30055 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 
 دانشگاه اصفهان

 روزانه 30056 آمار 30 - زن مرد 

 روزانه 30057 رياضيات و كاربردها 40 - زن مرد 

 روزانه 30058 علوم كامپيوتر 35 - زن مرد 

 روزانه 30059 فيزيك 50 - زن مرد 

 روزانه 30060 مهندسي برق 50 - زن مرد 

 روزانه 30061 مهندسي پزشكي 50 - زن مرد 

 روزانه 30062 مهندسي خط و سازه هاي ريلي 25 - زن مرد 

 روزانه 30063 مهندسي شيمي 30 - زن مرد 

 روزانه 30064 مهندسي عمران 30 - زن مرد 

 روزانه 30065 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 

 روزانه 30066 مهندسي ماشين هاي ريلي 25 - زن مرد 

 روزانه 30067 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 

 روزانه 30068 مهندسي نقشه برداري 25 - زن مرد 

زانهرو 30069 مهندسي هوافضا 25 - زن مرد   

 روزانه 35022 اقتصاد 22 - زن مرد 

 روزانه 35023 حسابداري 5 - زن مرد 

 روزانه 35024 روانشناسي 4 - زن مرد 

 روزانه 35025 شيمي كاربردي 7 - زن مرد 

 روزانه 35026 شيمي محض 7 - زن مرد 

 روزانه 35027 علم اطالعات و دانش شناسي 3 - زن مرد 
 روزانه 35028 علوم ورزشي 2 - زن - هابخش پيوستدر مندرج و ضوابط شرايط 
 روزانه 35029 علوم ورزشي 2 - - مرد هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35030 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 

 روزانه 35031 مديريت دولتي 3 - زن مرد 

 روزانه 35032 مديريت صنعتي 3 - زن مرد 

 نوبت دوم 30070 ارآم 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30071 رياضيات و كاربردها 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30072 علوم كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30073 فيزيك 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30074 مهندسي برق 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30075 مهندسي پزشكي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30076 هاي ريليمهندسي خط و سازه  10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30077 مهندسي شيمي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30078 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 30079 مهندسي ماشين هاي ريلي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30080 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30081 مهندسي نقشه برداري 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 35033 اقتصاد 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35034 حسابداري 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35035 روانشناسي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35036 علم اطالعات و دانش شناسي 1 - زن مرد 

 نوبت دوم 35037 علوم ورزشي 2 - زن - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
 نوبت دوم 35038 علوم ورزشي 2 - - مرد هاخش پيوستشرايط و ضوابط مندرج در ب

 نوبت دوم 35039 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35040 مديريت دولتي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35041 مديريت صنعتي 1 - زن مرد 

 دانشگاه اطالعات و امنيت ملي

فيت پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه )اسامي چند برابر ظر
ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي متقاضيان اين رشته

انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش به دانشگاه ارسال خواهد شد. 
هماهنگي در خصوص دعوت به مصاحبه و ساير مراحل گزينش رأساً از 

 سوي دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد(

 روزانه 36901 امنيت اطالعات - 5 - مرد
 روزانه 36902 امنيت اقتصادي - 5 - مرد
 روزانه 36903 امنيت بين الملل - 5 - مرد
 روزانه 36904 امنيت نرم - 5 - مرد
 روزانه 36905 پژوهشگري امنيت - 5 - مرد
 روزانه 36906 حفاظت اطالعات - 5 - مرد
 روزانه 36907 ضد تروريسم - 5 - مرد
 روزانه 36908 وم فني امنيتعل - 5 - مرد
 روزانه 36909 فناوري اطالعات و ارتباطات - 5 - مرد
 روزانه 36910 مديريت اطالعات و ارتباطات - 5 - مرد
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   3 صفحه     
 

 تهران -دانشگاه الزهرا )س( )ويژه خواهران( 

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30082 آمار 35 - زن - 

 روزانه 30083 رياضيات و كاربردها 40 - زن - 

 روزانه 30084 علوم كامپيوتر 30 - زن - 

 روزانه 30085 فيزيك 45 - زن - 

 روزانه 30086 مهندسي برق 30 - زن - 

 روزانه 30087 مهندسي صنايع 30 - زن - 

 روزانه 30088 مهندسي عمران 35 - زن - 

 روزانه 30089 مهندسي كامپيوتر 30 - زن - 

 
 روزانه 30090 مهندسي مكانيك 30 - زن -

 روزانه 35042 اقتصاد 24 - زن - 

 روزانه 35043 حسابداري 3 - زن - 

 روزانه 35044 روانشناسي 3 - زن - 

 روزانه 35045 شيمي محض 8 - زن - 

 
 روزانه 35046 علم اطالعات و دانش شناسي 4 - زن -

 روزانه 35047 علوم ورزشي 6 - زن - هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
 روزانه 35048 مديريت بازرگاني 3 - زن - 
 روزانه 35049 مديريت مالي - 3 زن - 
 نوبت دوم 35050 شيمي كاربردي - 12 زن - 

 دانشگاه ايالم
 روزانه 30091 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30092 مهندسي برق 30 - زن مرد 
 روزانه 30093 مهندسي شيمي 30 - زن مرد 
 روزانه 30094 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 روزانه 30095 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد 
 روزانه 30096 مهندسي معماري 30 - زن مرد 
 روزانه 30097 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 
 روزانه 30098 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 
 روزانه 30099 مهندسي نفت 20 - زن مرد 
 روزانه 35051 اقتصاد 12 - زن مرد 
 روزانه 35052 حسابداري 3 - زن مرد 

 روزانه 35053 علوم ورزشي 4 - 2 2 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
 روزانه 35054 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 30100 علوم و مهندسي آب 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30101 مهندسي برق 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30102 مهندسي شيمي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30103 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30104 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30105 مهندسي معماري 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30106 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30107 مهندسي نفت 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35055 اقتصاد 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35056 حسابداري 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35057 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد 

 دانشگاه بجنورد
زانهرو 30108 مهندسي برق 60 - زن مرد   

 روزانه 30109 مهندسي شهرسازي 50 - زن مرد 
 روزانه 30110 مهندسي شيمي 60 - زن مرد 
 روزانه 30111 مهندسي صنايع 45 - زن مرد 
 روزانه 30112 مهندسي عمران 45 - زن مرد 
 روزانه 30113 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 روزانه 30114 مهندسي معماري 40 - زن مرد 
 روزانه 30115 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 روزانه 30116 مهندسي نقشه برداري 45 - زن مرد 
 روزانه 35058 اقتصاد 24 - زن مرد 
 روزانه 35059 حسابداري 6 - زن مرد 
 روزانه 35060 روانشناسي 5 - زن مرد 
 روزانه 35061 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 

 دانشگاه بزرگمهر قاينات
 روزانه 30117 مهندسي عمران 60 - زن مرد 

 روزانه 35062 حسابداري 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35063 حسابداري 1 - زن مرد 

 دانشگاه بناب
 روزانه 30118 مهندسي اپتيك و ليزر 50 - زن مرد 

 روزانه 30119 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 روزانه 30120 مهندسي پليمر 50 - زن مرد 
 روزانه 30121 مهندسي شيمي 50 - زن مرد 
 روزانه 30122 مهندسي عمران 50 - زن مرد 
 روزانه 30123 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 روزانه 30124 مهندسي معماري 45 - زن مرد 
 روزانه 30125 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 روزانه 30126 مهندسي مواد و متالورژي 60 - زن مرد 
 روزانه 30127 مهندسي نساجي 50 - زن مرد 

 همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
 روزانه 30128 آمار 40 - زن مرد هاي برتر در هر رشته اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 30129 رياضيات و كاربردها 50 - زن مرد 

هاي برتر در هر رشتهخوابگاه براساس رتبه اولويت واگذاري  روزانه 30130 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 30131 فيزيك 55 - زن مرد 
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 همدان  -دانشگاه بوعلي سينا   ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
رشته كد عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 30132 مهندسي برق 60 - زن مرد 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 30133 مهندسي صنايع 40 - زن مرد 

هاي برتر در هر رشتهاس رتبهاولويت واگذاري خوابگاه براس  روزانه 30134 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 30135 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 30136 اييمهندسي ماشين هاي صنايع غذ 20 - زن مرد 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 30137 مهندسي معماري 35 - زن مرد 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 30138 مهندسي مكانيك 50 - زن مرد 
ر رشتههاي برتر در هاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 30139 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 30140 مهندسي مواد و متالورژي 40 - زن مرد 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 35064 اقتصاد 16 - زن مرد 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 35065 حسابداري 4 - زن مرد 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 35066 روانشناسي 4 - زن مرد 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 35067 رديشيمي كارب 7 - زن مرد 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 35068 شيمي محض 9 - زن مرد 

اولويت واگذاري  -ها بخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
 روزانه 35069 علوم ورزشي 4 - 2 2 هاي برتر در هر رشتهخوابگاه براساس رتبه

 دان )محل تحصيل دانشكده فني تويسركان(هم -دانشگاه بوعلي سينا 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 30141 مهندسي صنايع 40 - 10 30 
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  روزانه 30142 مهندسي كامپيوتر 40 - 10 30 

 ل تحصيل آموزشكده فني كبودرآهنگ(همدان )مح -دانشگاه بوعلي سينا 
امكان انتقال از آموزشكده فني كبودرآهنگ به دانشگاه بوعلي سينا وجود 

 روزانه 30143 مهندسي شهرسازي 20 - - مرد هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه - ندارد

 حسابداري رزن(همدان )محل تحصيل دانشكده مديريت و  -دانشگاه بوعلي سينا 
امكان مهمان و انتقال از دانشكده مديريت و حسابداري رزن به دانشگاه 

هاي اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه - بوعلي سينا وجود ندارد
 برتر در هر رشته

 روزانه 35070 مديريت بازرگاني 3 - - مرد

انشگاه امكان مهمان و انتقال از دانشكده مديريت و حسابداري رزن به د
هاي اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه -سينا وجود ندارد بوعلي 

 برتر در هر رشته
 روزانه 35071 مديريت صنعتي 3 - - مرد

عدم تخصيص خوابگاه و همچنين عدم امكان مهماني و انتقال به 
 نوبت دوم 35072 مديريت بازرگاني 2 - - مرد پرديس اصلي دانشگاه
ه و همچنين عدم امكان مهماني و انتقال به عدم تخصيص خوابگا

 نوبت دوم 35073 مديريت صنعتي 2 - - مرد پرديس اصلي دانشگاه
 دانشگاه بيرجند

 روزانه 30144 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 
 روزانه 30145 مهندسي برق 120 - زن مرد 
 روزانه 30146 مهندسي عمران 50 - زن مرد 
 روزانه 30147 كامپيوتر مهندسي 100 - زن مرد 
 روزانه 30148 مهندسي معدن 60 - زن مرد 
 روزانه 30149 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 روزانه 35074 روانشناسي 5 - زن مرد 
 روزانه 35075 شيمي كاربردي 12 - زن مرد 
 روزانه 35076 علم اطالعات و دانش شناسي 6 - زن مرد 

 روزانه 35077 علوم ورزشي 6 - 3 3 هاش پيوستبخمندرج در و ضوابط شرايط 
 نوبت دوم 30150 علوم و مهندسي آب 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30151 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30152 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30153 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35078 روانشناسي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35079 علم اطالعات و دانش شناسي 2 - زن مرد 

 قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني )ره ( 
 روزانه 30154 آمار 30 - زن مرد 

 روزانه 30155 رياضيات و كاربردها 30 - زن مرد 
 روزانه 30156 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 
 روزانه 30157 فيزيك 30 - زن مرد 
ردم   روزانه 30158 فيزيك مهندسي 30 - زن 
 روزانه 30159 مهندسي برق 75 - زن مرد 
 روزانه 30160 مهندسي شهرسازي 25 - زن مرد 
 روزانه 30161 مهندسي عمران 35 - زن مرد 
 روزانه 30162 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد 
 روزانه 30163 مهندسي معدن 30 - زن مرد 
 روزانه 30164 دسي معماريمهن 30 - زن مرد 
 روزانه 30165 مهندسي مكانيك 35 - زن مرد 
 روزانه 30166 مهندسي مواد و متالورژي 30 - زن مرد 
 روزانه 35080 حسابداري 3 - زن مرد 
 روزانه 35081 روانشناسي 3 - زن مرد 
 روزانه 35082 شيمي محض 6 - زن مرد 

 روزانه 35083 علوم ورزشي - 2 1 1 اهبخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
 روزانه 35084 مديريت صنعتي 3 - زن مرد 

 دانشگاه تبريز
 روزانه 30167 آمار 27 - زن مرد 

 روزانه 30168 رياضيات و كاربردها 54 - زن مرد 
 روزانه 30169 علوم كامپيوتر 27 - زن مرد 
 روزانه 30170 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 
 روزانه 30171 فيزيك - 36 زن مرد 
 روزانه 30172 فيزيك مهندسي 36 - زن مرد 
 روزانه 30173 مهندسي برق 87 - زن مرد 
 روزانه 30174 مهندسي ساخت و توليد 24 - زن مرد 
 روزانه 30175 مهندسي شيمي 27 - زن مرد 
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 دانشگاه تبريز ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
شتهعنوان ر نيمسال كدرشته  

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30176 مهندسي صنايع 24 - زن مرد 

 روزانه 30177 مهندسي عمران 60 - زن مرد 

 روزانه 30178 مهندسي كامپيوتر 63 - زن مرد 

 روزانه 30179 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 20 - زن مرد 

 روزانه 30180 مهندسي معماري 21 - زن مرد 

 روزانه 30181 مهندسي مكانيك 54 - زن مرد 

 روزانه 30182 مهندسي مواد و متالورژي 36 - زن مرد 

 روزانه 30183 مهندسي نقشه برداري 21 - زن مرد 
 روزانه 30209 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد محل تحصيل دانشكده كشاورزي تبريز

 روزانه 30211 مهندسي پزشكي 24 - زن مرد ده مهندسي برقمحل تحصيل دانشك

 روزانه 35085 اقتصاد 22 - زن مرد 

 روزانه 35086 اقتصاد كشاورزي 4 - زن مرد 

 روزانه 35087 روانشناسي 2 - زن مرد 

 روزانه 35088 شيمي كاربردي - 6 زن مرد 

 روزانه 35089 شيمي محض 6 - زن مرد 

 روزانه 35090 العات و دانش شناسيعلم اط 4 - زن مرد 
 روزانه 35091 علوم ورزشي 3 - 2 1 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 
 روزانه 35092 گردشگري 4 - زن مرد

 نوبت دوم 30184 آمار 18 - زن مرد 
 نوبت دوم 30185 رياضيات و كاربردها 36 - زن مرد 
دومنوبت  30186 علوم كامپيوتر 18 - زن مرد   

 نوبت دوم 30187 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30188 فيزيك - 24 زن مرد 
 نوبت دوم 30189 فيزيك مهندسي 24 - زن مرد 
 نوبت دوم 30190 مهندسي برق 58 - زن مرد 
 نوبت دوم 30191 مهندسي ساخت و توليد 16 - زن مرد 
 نوبت دوم 30192 مهندسي شيمي 18 - زن مرد 
 نوبت دوم 30193 مهندسي صنايع 16 - زن مرد 
 نوبت دوم 30194 مهندسي عمران 40 - زن مرد 
 نوبت دوم 30195 مهندسي كامپيوتر 42 - زن مرد 
 نوبت دوم 30196 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30197 مهندسي معماري 14 - زن مرد 
 نوبت دوم 30198 يكمهندسي مكان 36 - زن مرد 
 نوبت دوم 30199 مهندسي مواد و متالورژي 24 - زن مرد 
 نوبت دوم 30200 مهندسي نقشه برداري 14 - زن مرد 

 نوبت دوم 30210 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد محل تحصيل دانشكده كشاورزي تبريز
 نوبت دوم 30212 دسي پزشكيمهن 16 - زن مرد محل تحصيل دانشكده مهندسي برق

 نوبت دوم 35093 اقتصاد 14 - زن مرد 
 نوبت دوم 35094 اقتصاد كشاورزي 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35095 روانشناسي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35096 شيمي كاربردي - 4 زن مرد 
 نوبت دوم 35097 شيمي محض 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35098 يعلم اطالعات و دانش شناس 2 - زن مرد 

 نوبت دوم 35099 علوم ورزشي 2 - 1 1 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
 نوبت دوم 35100 گردشگري 2 - زن مرد 

 دانشگاه تبريز )محل تحصيل آموزشكده فني و مهندسي مرند(

 روزانه 30201 مهندسي عمران 48 - زن مرد 

 روزانه 30202 مهندسي نقشه برداري 36 - زن مرد 

 نوبت دوم 30203 مهندسي عمران 32 - زن مرد 
 نوبت دوم 30204 مهندسي نقشه برداري 24 - زن مرد 

 دانشگاه تبريز )محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي ميانه(

 روزانه 30205 مهندسي كامپيوتر 48 - زن مرد 

 روزانه 30206 مهندسي مكانيك 48 - زن مرد 

 نوبت دوم 30207 امپيوترمهندسي ك 32 - زن مرد 
 نوبت دوم 30208 مهندسي مكانيك 32 - زن مرد 

 دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

 روزانه 30213 دكتراي پيوسته فيزيك 20 - زن مرد 
 دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل

 روزانه 30214 مهندسي برق 35 - زن مرد 

 روزانه 30215 مهندسي شيمي 35 - زن مرد 

 روزانه 30216 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 

 نوبت دوم 30217 مهندسي برق 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30218 مهندسي شيمي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30219 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 

 دانشگاه تربت حيدريه
 روزانه 30220 مهندسي برق 60 - زن مرد 

 روزانه 30221 صنايعمهندسي  60 - زن مرد 
 روزانه 30222 مهندسي عمران 50 - زن مرد 
 روزانه 30223 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 
 روزانه 30224 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 نوبت دوم 30225 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 

 دانشگاه تفرش
 روزانه 30226 مهندسي برق 50 - زن مرد 

 روزانه 30227 دسي شيميمهن 50 - زن مرد 
 روزانه 30228 مهندسي صنايع 50 - زن مرد 
 روزانه 30229 مهندسي عمران 50 - زن مرد 
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 دانشگاه تفرش  ادامه   

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
نهروزا 30230 مهندسي مكانيك 50 - زن مرد   

 روزانه 30231 مهندسي نقشه برداري 50 - زن مرد 

 نوبت دوم 30232 مهندسي برق 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30233 مهندسي شيمي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30234 مهندسي صنايع 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30235 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30236 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30237 مهندسي نقشه برداري 10 - زن مرد 

 دانشگاه تهران
 روزانه 30238 آمار 25 - زن مرد 

 روزانه 30239 رياضيات و كاربردها 35 - زن مرد 

 روزانه 30240 علوم كامپيوتر 32 - زن مرد 

 روزانه 30241 علوم مهندسي 25 - زن مرد 

 روزانه 30242 فيزيك 35 - زن مرد 

 روزانه 30243 فيزيك مهندسي 15 - زن مرد 

 روزانه 30244 مهندسي برق 100 - زن مرد 

 روزانه 30245 مهندسي پليمر 25 - زن مرد 

 روزانه 30246 مهندسي شهرسازي 25 - زن مرد 

 روزانه 30247 مهندسي شيمي 65 - زن مرد 

 روزانه 30248 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 

 روزانه 30249 سي عمرانمهند 90 - زن مرد 

 روزانه 30250 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 

 روزانه 30251 مهندسي معدن 50 - زن مرد 

 روزانه 30252 مهندسي معماري 50 - زن مرد 

 روزانه 30253 مهندسي مكانيك 120 - زن مرد 

 روزانه 30254 مهندسي مواد و متالورژي 60 - زن مرد 

 روزانه 30255 ي نفتمهندس 25 - زن مرد 

 روزانه 30256 مهندسي نقشه برداري 45 - زن مرد 
 ها()شرايط در بخش پيوست پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه

)اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب 
مراحل گزينش از طريق سايت  رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير

 اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد(.
 روزانه 35101 دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي 3 - زن مرد

 روزانه 35102 اقتصاد 24 - زن مرد 

 روزانه 35103 حسابداري 3 - زن مرد 

 روزانه 35104 روانشناسي 3 - زن مرد 

 روزانه 35105 شيمي كاربردي 4 - زن مرد 

 روزانه 35106 شيمي محض 4 - زن مرد 
 روزانه 35107 علوم ورزشي 6 - 3 3 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35108 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 

 روزانه 35109 مديريت دولتي 3 - زن مرد 

 روزانه 35110 مديريت صنعتي 3 - زن مرد 

 روزانه 35111 مديريت مالي 3 - زن مرد 
فقط مختص اهل تسنن  - هابخش پيوسترج در مندو ضوابط شرايط 

 روزانه 35117 فقه شافعي 3 - زن مرد محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي -

 دانشگاه تهران )محل تحصيل دانشكده فني كاسپين واقع در رضوان شهر استان گيالن(

 روزانه 30257 مهندسي پليمر 25 - زن مرد 

 روزانه 30258 مهندسي شيمي 25 - زن مرد 

 روزانه 30259 مهندسي مكانيك 25 - زن مرد 
 دانشگاه تهران )محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج(

 روزانه 30260 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30261 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 

 روزانه 35112 اقتصاد كشاورزي 4 - زن مرد 
 دانشگاه تهران )محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت(

 روزانه 30262 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30263 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 20 - زن مرد 

 روزانه 30264 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 
 قم(دانشگاه تهران )محل تحصيل پرديس فارابي 

 روزانه 30265 مهندسي صنايع 25 - زن مرد ها بخش پيوستتوضيحات در 
 روزانه 30266 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد ها بخش پيوستتوضيحات در 
 روزانه 35113 حسابداري 3 - زن مرد ها بخش پيوستتوضيحات در 
نهروزا 35114 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد ها بخش پيوستتوضيحات در   
 روزانه 35115 مديريت دولتي 3 - زن مرد ها بخش پيوستتوضيحات در 
 روزانه 35116 مديريت مالي 3 - زن مرد ها بخش پيوستتوضيحات در 

 دانشگاه تهران )محل تحصيل دانشكده فني فومن واقع در فومن استان گيالن(

 روزانه 30267 مهندسي شيمي 20 - زن مرد 

 روزانه 30268 صنايعمهندسي  20 - زن مرد 

 روزانه 30269 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد 

 روزانه 30270 مهندسي نفت 20 - زن مرد 
 دانشگاه جهرم

 روزانه 30271 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30272 مهندسي برق 50 - زن مرد 

 روزانه 30273 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 

 روزانه 30274 سي مكانيكمهند 55 - زن مرد 

 روزانه 30275 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 

 روزانه 35118 حسابداري 5 - زن مرد 
 روزانه 35119 علوم ورزشي 4 - 2 2 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
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 دانشگاه جيرفت

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
 كدرشته عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30276 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30277 مهندسي برق 40 - زن مرد 

 روزانه 30278 مهندسي عمران 40 - زن مرد 

 روزانه 30279 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 

 روزانه 35120 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 
 سبزوار -زواري دانشگاه حكيم سب

 روزانه 30280 علوم كامپيوتر 50 - زن مرد 

 روزانه 30281 مهندسي برق 45 - زن مرد 

 روزانه 30282 مهندسي شيمي 40 - زن مرد 

 روزانه 30283 مهندسي عمران 45 - زن مرد 

 
 روزانه 30284 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد

 روزانه 30285 مهندسي معماري 25 - زن مرد 

 روزانه 30286 مهندسي مكانيك 50 - زن مرد 

 روزانه 30287 مهندسي مواد و متالورژي 45 - زن مرد 

 روزانه 30288 مهندسي نفت 42 - زن مرد 

 روزانه 35121 روانشناسي 4 - زن مرد 

 روزانه 35122 شيمي كاربردي 10 - زن مرد 
 روزانه 35123 رزشيعلوم و 4 - 2 2 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 نوبت دوم 30289 علوم كامپيوتر 10 - زن مرد 
 

 نوبت دوم 30290 مهندسي برق 15 - زن مرد
 نوبت دوم 30291 مهندسي شيمي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30292 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30293 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30294 مهندسي معماري 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30295 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30296 مهندسي مواد و متالورژي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30297 مهندسي نفت 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35124 روانشناسي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35125 شيمي كاربردي 2 - زن مرد 

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 30298 مهندسي برق 45 - زن مرد 

 روزانه 30299 مهندسي دريا 55 - زن مرد 

 روزانه 30300 مهندسي شهرسازي 40 - زن مرد 

 روزانه 30301 مهندسي شيمي 50 - زن مرد 

 روزانه 30302 مهندسي عمران 45 - زن مرد 

 روزانه 30303 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 

 روزانه 30304 دسي معماريمهن 35 - زن مرد 

 روزانه 30305 مهندسي مكانيك 45 - زن مرد 

 روزانه 30306 مهندسي نفت 45 - زن مرد 

 روزانه 35126 اقتصاد 16 - زن مرد 

 روزانه 35127 حسابداري 4 - زن مرد 

 روزانه 35128 روانشناسي 4 - زن مرد 

نهروزا 35129 علم اطالعات و دانش شناسي 6 - زن مرد   

 روزانه 35130 مديريت بازرگاني 4 - زن مرد 

 روزانه 35131 مديريت صنعتي 4 - زن مرد 
 بوشهر )محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي جم( -دانشگاه خليج فارس 

 روزانه 30307 مهندسي صنايع 50 - زن مرد 

 روزانه 30308 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 
 حل تحصيل كرج(تهران )م -دانشگاه خوارزمي 

 روزانه 30309 رياضيات و كاربردها 60 - زن مرد 

 روزانه 30310 علوم كامپيوتر 35 - زن مرد 

 روزانه 30311 فيزيك 35 - زن مرد 

 روزانه 30312 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 

 روزانه 30313 مهندسي عمران 30 - زن مرد 

 روزانه 30314 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 

 روزانه 30315 مهندسي مكانيك 35 - زن مرد 

 روزانه 35132 روانشناسي 2 - زن مرد 

 روزانه 35133 شيمي كاربردي - 7 زن مرد 

 روزانه 35134 شيمي محض 7 - زن مرد 

 روزانه 35135 علم اطالعات و دانش شناسي 2 - زن مرد 

 نوبت دوم 35136 روانشناسي 2 - زن مرد 
 تهران - دانشگاه خوارزمي

 روزانه 30316 مهندسي شهرسازي 20 - زن مرد محل تحصيل تهران
 روزانه 30317 مهندسي معماري 15 - زن مرد محل تحصيل تهران
 روزانه 35137 اقتصاد 20 - زن مرد محل تحصيل تهران
 روزانه 35138 حسابداري 6 - زن مرد محل تحصيل تهران

 روزانه 35139 علوم ورزشي 4 - - مرد محل تحصيل تهران - هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
 روزانه 35140 مديريت امور بانكي 3 - زن مرد محل تحصيل تهران
 روزانه 35141 مديريت امور گمركي 3 - زن مرد محل تحصيل تهران
 روزانه 35142 مديريت بيمه 3 - زن مرد محل تحصيل تهران
 روزانه 35143 يت ماليمدير 6 - زن مرد محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 35144 اقتصاد 4 - زن مرد محل تحصيل تهران
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 دانشگاه دامغان

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30318 علوم كامپيوتر 60 - زن مرد 

هروزان 30319 مهندسي برق 60 - زن مرد   

 روزانه 30320 مهندسي صنايع 45 - زن مرد 

 روزانه 30321 مهندسي عمران 45 - زن مرد 

 روزانه 30322 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 

 روزانه 30323 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 

 روزانه 35145 اقتصاد 18 - زن مرد 

 روزانه 35146 شيمي كاربردي - 10 زن مرد 

 نوبت دوم 30324 ندسي صنايعمه 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30325 مهندسي عمران 15 - زن مرد 

 
 نوبت دوم 30326 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد

 نوبت دوم 35147 اقتصاد 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35148 شيمي كاربردي - 2 زن مرد 

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

 روزانه 30327 مهندسي برق 30 - زن مرد 

 روزانه 30328 مهندسي دريا 30 - زن مرد 

 روزانه 30329 مهندسي دريانوردي 20 - - مرد 

 روزانه 30330 مهندسي عمران 35 - زن مرد 

 روزانه 30331 مهندسي كشتي )موتور( 20 - - مرد 

 روزانه 30332 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 

 
 روزانه 35149 اقتصاد 14 - زن مرد

ردم   روزانه 35150 مديريت بازرگاني 3 - زن 

 نوبت دوم 30333 مهندسي دريا 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 35151 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 

 كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 روزانه 30334 علوم كامپيوتر 60 - زن مرد 

 روزانه 30335 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30336 قمهندسي بر 60 - زن مرد 

 روزانه 30337 مهندسي شيمي 40 - زن مرد 

 روزانه 30338 مهندسي عمران 45 - زن مرد 

 روزانه 30339 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 

 روزانه 30340 مهندسي معماري 50 - زن مرد 

 روزانه 30341 مهندسي مكانيك 50 - زن مرد 

 روزانه 30342 )كشاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم  20 - زن مرد 

 روزانه 30343 مهندسي مواد و متالورژي 35 - زن مرد 

 روزانه 30344 مهندسي نساجي 40 - زن مرد 

 روزانه 30345 مهندسي نفت 40 - زن مرد 

 روزانه 35152 اقتصاد 24 - زن مرد 

 روزانه 35153 حسابداري 6 - زن مرد 

 روزانه 35154 روانشناسي 4 - زن مرد 

 روزانه 35155 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 

 روزانه 35156 شيمي محض 8 - زن مرد 

 روزانه 35157 علم اطالعات و دانش شناسي 4 - زن مرد 
 روزانه 35158 علوم ورزشي 4 - زن مرد هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 نوبت دوم 30346 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35159 حسابداري 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35160 روانشناسي 3 - زن مرد 

 كرمانشاه )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود( -دانشگاه رازي 

 روزانه 35161 حسابداري 4 - زن مرد 

 روزانه 35162 مديريت بازرگاني 4 - زن مرد 

 روزانه 35163 مديريت مالي 4 - زن مرد 
 زابلدانشگاه 

 روزانه 30347 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30348 مهندسي برق 40 - زن مرد 

 روزانه 30349 مهندسي شهرسازي 35 - زن مرد 

 روزانه 30350 مهندسي عمران 45 - زن مرد 

 روزانه 30351 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 

 روزانه 30352 مهندسي معماري 35 - زن مرد 

دمر   روزانه 30353 مهندسي مكانيك 45 - زن 

 روزانه 30354 مهندسي نقشه برداري 30 - 7 23 

 روزانه 35164 علم اطالعات و دانش شناسي 4 - زن مرد 
 روزانه 35165 علوم ورزشي 4 - زن مرد هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 نوبت دوم 30355 مهندسي نقشه برداري 10 - 2 8 
نز مرد   نوبت دوم 35166 علم اطالعات و دانش شناسي 3 - 

 دانشگاه زنجان

 روزانه 30356 آمار 35 - زن مرد 

 روزانه 30357 رياضيات و كاربردها 55 - زن مرد 

 روزانه 30358 علوم كامپيوتر 35 - زن مرد 

 روزانه 30359 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30360 فيزيك 60 - زن مرد 

 روزانه 30361 مهندسي برق 100 - زن مرد 

 روزانه 30362 مهندسي شيمي 40 - زن مرد 

 روزانه 30363 مهندسي صنايع 35 - زن مرد 

 روزانه 30364 مهندسي عمران 40 - زن مرد 

 روزانه 30365 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
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 دانشگاه زنجان ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
النيمس كدرشته  عنوان رشته 

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30366 مهندسي معدن 60 - زن مرد 

 روزانه 30367 مهندسي معماري 35 - زن مرد 

 روزانه 30368 مهندسي مكانيك 70 - زن مرد 

 روزانه 30369 مهندسي مواد و متالورژي 35 - زن مرد 

 روزانه 30370 رداريمهندسي نقشه ب 35 - زن مرد 

 روزانه 35167 اقتصاد 14 - زن مرد 

 روزانه 35168 حسابداري 4 - زن مرد 

 روزانه 35169 روانشناسي 3 - زن مرد 

 روزانه 35170 شيمي كاربردي - 10 زن مرد 

 روزانه 35171 شيمي محض 9 - زن مرد 
 روزانه 35172 علوم ورزشي 6 - 3 3 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35173 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 

 روزانه 35174 مديريت صنعتي - 3 زن مرد 

 روزانه 35175 كارداني حسابداري 3 - زن مرد 

 نوبت دوم 30371 علوم كامپيوتر 6 - زن مرد 
 نوبت دوم 30372 علوم و مهندسي آب 15 - زن مرد 
وبت دومن 30373 مهندسي برق - 40 زن مرد   

 نوبت دوم 30374 مهندسي شيمي - 40 زن مرد 
 نوبت دوم 30375 مهندسي عمران - 40 زن مرد 
 نوبت دوم 30376 مهندسي نقشه برداري - 35 زن مرد 
 نوبت دوم 35176 اقتصاد 2 - زن مرد 

 
 نوبت دوم 35177 حسابداري 1 - زن مرد

 نوبت دوم 35178 روانشناسي - 3 زن مرد 
نز مرد   نوبت دوم 35179 شيمي كاربردي - 2 
 نوبت دوم 35180 شيمي محض 2 - زن مرد 

 نوبت دوم 35181 علوم ورزشي 2 - 1 1 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
 نوبت دوم 35182 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35183 مديريت صنعتي - 1 زن مرد 
 نوبت دوم 35184 كارداني حسابداري 1 - زن مرد 

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 

 روزانه 30377 علوم كامپيوتر 30 - زن مرد 

 روزانه 30378 مهندسي برق 40 - زن مرد 

 روزانه 30379 مهندسي شهرسازي - 35 زن مرد 

 روزانه 30380 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 

 روزانه 35185 روانشناسي 3 - زن مرد 

 نوبت دوم 30381 علوم كامپيوتر 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30382 مهندسي برق 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30383 مهندسي شهرسازي - 10 زن مرد 
 نوبت دوم 30384 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35186 روانشناسي 1 - زن مرد 

 دانشگاه سمنان

 روزانه 30385 علوم كامپيوتر 60 - زن مرد 

ردم   روزانه 30386 مهندسي برق 110 - زن 

 روزانه 30387 مهندسي ساخت و توليد 30 - زن مرد 

 روزانه 30388 مهندسي شهرسازي 20 - زن مرد 

 روزانه 30389 مهندسي شيمي 50 - زن مرد 

 روزانه 30390 مهندسي صنايع 40 - زن مرد 

 روزانه 30391 مهندسي عمران 60 - زن مرد 

 روزانه 30392 مهندسي كامپيوتر 100 - زن مرد 

 روزانه 30393 مهندسي معماري 20 - زن مرد 

 روزانه 30394 مهندسي مكانيك 80 - زن مرد 

 روزانه 30395 مهندسي مواد و متالورژي 100 - زن مرد 

 روزانه 30396 مهندسي نفت 30 - زن مرد 

 روزانه 35187 اقتصاد 12 - زن مرد 

 روزانه 35188 ريحسابدا 4 - زن مرد 

 روزانه 35189 شيمي كاربردي 10 - زن مرد 
 روزانه 35190 علوم ورزشي 5 - 3 2 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35191 گردشگري 4 - زن مرد 

 روزانه 35192 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 

 روزانه 35193 مديريت دولتي 3 - زن مرد 

 روزانه 35194 ريت صنعتيمدي 3 - زن مرد 

 روزانه 35195 مديريت كسب و كارهاي كوچك 3 - زن مرد 

 نوبت دوم 30397 علوم كامپيوتر 60 - زن مرد 
 نوبت دوم 30398 مهندسي برق 50 - زن مرد 
 نوبت دوم 30399 مهندسي ساخت و توليد 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30400 مهندسي شهرسازي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30401 مهندسي شيمي - 50 زن مرد 
 نوبت دوم 30402 مهندسي صنايع 40 - زن مرد 
 نوبت دوم 30403 مهندسي عمران - 60 زن مرد 
 نوبت دوم 30404 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 
 نوبت دوم 30405 مهندسي معماري 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30406 مهندسي مكانيك 80 - زن مرد 
 نوبت دوم 30407 مهندسي مواد و متالورژي - 60 زن مرد 
 نوبت دوم 35196 اقتصاد 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35197 حسابداري 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35198 شيمي كاربردي - 10 زن مرد 
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 دانشگاه سمنان  ادامه  

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 نوبت دوم 35199 علوم ورزشي 2 - 1 1 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 نوبت دوم 35200 گردشگري 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35201 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35202 مديريت دولتي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35203 مديريت صنعتي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35204 مديريت كسب و كارهاي كوچك 3 - زن مرد 

 دانشگاه سمنان )محل تحصيل دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي مهدي شهر(

 روزانه 35205 روانشناسي 3 - زن مرد 

 روزانه 35206 علم اطالعات و دانش شناسي 4 - زن مرد 

 نوبت دوم 35207 روانشناسي 3 - زن مرد 
 اسد آباد همدان -جمال الدين اسد آبادي دانشگاه سيد

 روزانه 30408 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 

 روزانه 30409 مهندسي نقشه برداري 45 - زن مرد 

 روزانه 35208 شيمي كاربردي 10 - زن مرد 

 نوبت دوم 30410 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
ومنوبت د 30411 مهندسي نقشه برداري 15 - زن مرد   

 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 روزانه 30412 علوم كامپيوتر 40 - زن مرد 

 روزانه 30413 مهندسي برق 100 - زن مرد 

 روزانه 30414 مهندسي شيمي 40 - زن مرد 

 روزانه 30415 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 

 روزانه 30416 مهندسي عمران 35 - زن مرد 

 
 روزانه 30417 ي كامپيوترمهندس 40 - زن مرد

 روزانه 30418 مهندسي معدن 40 - زن مرد 

 روزانه 30419 مهندسي معماري 20 - زن مرد 

 روزانه 30420 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 

 روزانه 30421 مهندسي مواد و متالورژي 40 - زن مرد 

 روزانه 35209 اقتصاد 16 - زن مرد 

 روزانه 35210 حسابداري 4 - زن مرد 

 روزانه 35211 روانشناسي 3 - زن مرد 

 روزانه 35212 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 
 روزانه 35213 علوم ورزشي 3 - زن مرد هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35214 مديريت دولتي 2 - زن مرد 

 روزانه 35215 مديريت كسب و كارهاي كوچك 2 - زن مرد 

 روزانه 35216 مديريت مالي 2 - زن مرد 

 نوبت دوم 30422 مهندسي برق 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30423 مهندسي صنايع 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30424 مهندسي عمران 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30425 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30426 مهندسي معماري 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30427 مكانيك مهندسي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35217 اقتصاد 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35218 حسابداري 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35219 روانشناسي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35220 مديريت دولتي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35221 مديريت كسب و كارهاي كوچك 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35222 مديريت مالي 1 - زن مرد 

 زاهدان )محل تحصيل دانشكده صنعت و معدن خاش( -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 روزانه 30428 مهندسي صنايع 15 - زن مرد 

 روزانه 30429 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
  تهران –دانشگاه شاهد 

 پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه
 ها()شرايط در بخش پيوست

 
ها پس از اتمام مرحله د برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته)اسامي چن

انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از 
 طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد(

 روزانه 30430 رياضيات و كاربردها 60 - زن مرد
 روزانه 30431 علوم كامپيوتر 50 - زن مرد
 روزانه 30432 فيزيك 45 - زن مرد
 روزانه 30433 مهندسي برق 120 - زن مرد
 روزانه 30434 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد
 روزانه 30435 مهندسي عمران 60 - زن مرد
 روزانه 30436 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد
 روزانه 35223 روانشناسي 6 - زن مرد
 روزانه 35224 ناسيعلم اطالعات و دانش ش 6 - زن مرد
 روزانه 35225 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد
 روزانه 35226 مديريت دولتي 5 - زن مرد
 روزانه 35227 مديريت صنعتي 6 - زن مرد

 دانشگاه شهركرد

 روزانه 30437 علوم كامپيوتر 30 - زن مرد 

 روزانه 30438 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30439 كفيزي 30 - زن مرد 

 روزانه 30440 مهندسي برق 55 - زن مرد 

 روزانه 30441 مهندسي عمران 30 - زن مرد 

 روزانه 30442 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 

 روزانه 30443 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 20 - زن مرد 

 روزانه 30444 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 20 - زن مرد 

 روزانه 30445 مهندسي مكانيك 55 - زن مرد 

 روزانه 30446 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 

 روزانه 30447 مهندسي مواد و متالورژي 50 - زن مرد 

 روزانه 35228 شيمي كاربردي 6 - زن مرد 
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 دانشگاه شهركرد ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
 كدرشته عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 35229 علوم ورزشي 4 - 2 2 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35230 گردشگري 3 - زن مرد 

 نوبت دوم 30448 علوم كامپيوتر 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30449 علوم و مهندسي آب 5 - زن مرد 
ت دومنوب 30450 فيزيك 5 - زن مرد   

 نوبت دوم 30451 مهندسي برق 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30452 مهندسي عمران 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30453 مهندسي كامپيوتر 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30454 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30455 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30456 هندسي مكانيكم 5 - زن مرد 

 نوبت دوم 30457 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30458 مهندسي مواد و متالورژي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35231 شيمي كاربردي 1 - زن مرد 

 نوبت دوم 35232 علوم ورزشي 2 - 1 1 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
دمر   نوبت دوم 35233 گردشگري 1 - زن 

 دانشگاه شهركرد )محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي بروجن(

 روزانه 30459 مهندسي مواد و متالورژي 25 - زن مرد 
 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 روزانه 30460 آمار 60 - زن مرد 

 روزانه 30461 علوم كامپيوتر 60 - زن مرد 

 روزانه 30462 مهندسي آب علوم و 20 - زن مرد 

 روزانه 30463 فيزيك 35 - زن مرد 

 روزانه 30464 فيزيك مهندسي 25 - زن مرد 

 روزانه 30465 مهندسي اپتيك و ليزر 25 - زن مرد 

 روزانه 30466 مهندسي برق 80 - زن مرد 

 روزانه 30467 مهندسي شيمي 35 - زن مرد 

انهروز 30468 مهندسي صنايع 30 - 12 18   

 روزانه 30469 مهندسي عمران 30 - زن مرد 

 روزانه 30470 مهندسي كامپيوتر 80 - زن مرد 

 روزانه 30471 مهندسي معدن 35 - زن مرد 

 روزانه 30472 مهندسي معماري 25 - زن مرد 

 روزانه 30473 مهندسي مكانيك 35 - زن مرد 

 روزانه 30474 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 

 روزانه 30475 مهندسي مواد و متالورژي 40 - زن مرد 

 روزانه 35234 اقتصاد 14 - زن مرد 

 روزانه 35235 اقتصاد كشاورزي 4 - زن مرد 

 روزانه 35236 حسابداري 3 - زن مرد 

 روزانه 35237 روانشناسي 3 - زن مرد 

 روزانه 35238 شيمي كاربردي 6 - زن مرد 

 روزانه 35239 شيمي محض 6 - زن مرد 

 روزانه 35240 علم اطالعات و دانش شناسي 3 - زن مرد 
 روزانه 35241 علوم ورزشي 6 - 3 3 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35242 مديريت بازرگاني 4 - زن مرد 

 نوبت دوم 30476 علوم كامپيوتر 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30477 سي آبعلوم و مهند 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30478 فيزيك 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 30479 فيزيك مهندسي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30480 مهندسي اپتيك و ليزر 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30481 مهندسي برق 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 30482 مهندسي شيمي 18 - زن مرد 
بت دومنو 30483 مهندسي صنايع 15 - 6 9   

 نوبت دوم 30484 مهندسي عمران 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30485 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30486 مهندسي معماري - 25 زن مرد 
 نوبت دوم 30487 مهندسي مكانيك 18 - زن مرد 
 نوبت دوم 30488 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 30489 هندسي مواد و متالورژيم 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35243 اقتصاد 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35244 حسابداري 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35245 روانشناسي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35246 علم اطالعات و دانش شناسي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35247 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد 

 كرمان )محل تحصيل مركز آموزش عالي بافت( -د باهنر دانشگاه شهي

 روزانه 35248 اقتصاد 8 - زن مرد 

 روزانه 35249 حسابداري 2 - زن مرد 

 روزانه 35250 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 

 نوبت دوم 35251 حسابداري 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35252 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 

 تهران -تي دانشگاه شهيد بهش

 روزانه 30490 آمار 30 - زن مرد 

 روزانه 30491 رياضيات و كاربردها 40 - زن مرد 

 روزانه 30492 علوم كامپيوتر 35 - زن مرد 

 روزانه 30493 فيزيك 40 - زن مرد 

 روزانه 30494 مهندسي برق 60 - زن مرد 

 روزانه 30495 مهندسي پزشكي 30 - زن مرد 
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 تهران -هيد بهشتي دانشگاه ش ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30496 مهندسي كامپيوتر 70 - زن مرد 
 روزانه 30497 مهندسي معماري 32 - زن مرد 

 روزانه 30498 انرژيمهندسي  30 - زن مرد محل تحصيل پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور
 روزانه 30499 مهندسي برق 60 - زن مرد محل تحصيل پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور
 روزانه 30500 مهندسي عمران 55 - زن مرد محل تحصيل پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور
زانهرو 30501 مهندسي مكانيك 70 - زن مرد محل تحصيل پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور  

 روزانه 35253 اقتصاد 28 - زن مرد 
 روزانه 35254 حسابداري 3 - زن مرد 
 روزانه 35255 روانشناسي 6 - زن مرد 
 روزانه 35256 شيمي كاربردي 6 - زن مرد 
 روزانه 35257 شيمي محض 6 - زن مرد 

 روزانه 35258 علوم ورزشي 4 - 2 2 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
ردم   روزانه 35259 مديريت بازرگاني 3 - زن 
 روزانه 35260 مديريت دولتي 3 - زن مرد 
 روزانه 35261 مديريت صنعتي 3 - زن مرد 
 روزانه 35262 مديريت مالي 3 - زن مرد 

 اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 روزانه 30502 آمار 45 - زن مرد 

انهروز 30503 رياضيات و كاربردها 50 - زن مرد   
 روزانه 30504 علوم كامپيوتر 45 - زن مرد 
 روزانه 30505 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 
 روزانه 30506 فيزيك 40 - زن مرد 
 روزانه 30507 مهندسي برق 80 - زن مرد 
 روزانه 30508 مهندسي شيمي 40 - زن مرد 

 روزانه 30509 مهندسي عمران 40 - زن مرد 
 روزانه 30510 دسي كامپيوترمهن 35 - زن مرد 
 روزانه 30511 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 20 - زن مرد 
 روزانه 30512 مهندسي معماري 35 - زن مرد 
 روزانه 30513 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 روزانه 30514 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 
 روزانه 30515 ورژيمهندسي مواد و متال 50 - زن مرد 
 روزانه 35263 اقتصاد 24 - زن مرد 
 روزانه 35264 حسابداري 4 - زن مرد 
 روزانه 35265 روانشناسي 6 - زن مرد 
 روزانه 35266 شيمي كاربردي 7 - زن مرد 
 روزانه 35267 شيمي محض - 7 زن مرد 
 روزانه 35268 علم اطالعات و دانش شناسي 3 - زن مرد 

 روزانه 35269 علوم ورزشي 4 - 2 2 هابخش پيوستمندرج در ضوابط  وشرايط 
 روزانه 35270 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30516 علوم و مهندسي آب - 20 زن مرد 

 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 روزانه 30517 رياضيات و كاربردها 55 - زن مرد 

 روزانه 30518 ترعلوم كامپيو 45 - زن مرد 
 روزانه 30519 فيزيك 50 - زن مرد 
 روزانه 30520 فيزيك مهندسي 50 - زن مرد 
 روزانه 30521 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 روزانه 30522 مهندسي شيمي 50 - زن مرد 
 روزانه 30523 مهندسي عمران 55 - زن مرد 
 روزانه 30524 مهندسي كامپيوتر 80 - زن مرد 
نز مرد   روزانه 30525 مهندسي مكانيك 50 - 
 روزانه 30526 مهندسي مواد و متالورژي 47 - زن مرد 

 روزانه 35271 روانشناسي 4 - زن مرد 

 روزانه 35272 شيمي كاربردي 10 - زن مرد 

 روزانه 35273 شيمي محض 10 - زن مرد 

 روزانه 35274 علم اطالعات و دانش شناسي 4 - زن مرد 
 روزانه 35275 علوم ورزشي 4 - 2 2 هابخش پيوستمندرج در ضوابط و شرايط 

 * تهران –دانشگاه شهيد مطهري 
واحد  22دانشجويان عالوه بر واحدهاي تخصصي مي بايست 

 روزانه 35276 روانشناسي 6 - زن - حوزوي را نيز بگذرانند.

 روزانه 35277 فقه و حقوق اسالمي 2 - 1 1 
 روزانه 35278 فقه و حقوق اسالمي 1 - زن - استان يزد  مخصوص داوطلبان بومي

 روزانه 35279 فقه و حقوق اسالمي 1 - - مرد مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان 
هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي، مخصوص داوطلبان بومي استان 

 روزانه 35280 فقه و حقوق اسالمي 2 - 1 1 راسان شمالي خ

 روزانه 35281 فلسفه و حكمت اسالمي 6 - زن - 
دانشجويان كليه واحدهاي رشته فقه و مباني حقوق اسالمي را نيز 

 روزانه 35282 فلسفه و كالم اسالمي 6 - - مرد ميگذرانند

واحد  22دانشجويان عالوه بر واحدهاي تخصصي مي بايست 
ومنوبت د 35283 روانشناسي 6 - زن - حوزوي را نيز بگذرانند.  

 نوبت دوم 35284 فقه و حقوق اسالمي 6 - زن مرد 
پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت  هاپذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه )اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته *

 (ها مراجعه شود. براي اطالع از شرايط و ضوابط به بخش پيوستاينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد
 دانشگاه شيراز

 روزانه 30527 آمار 40 - زن مرد 

 روزانه 30528 رياضيات و كاربردها 70 - زن مرد 

 روزانه 30529 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30530 فيزيك 50 - زن مرد 
DR139805164 
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 دانشگاه شيراز ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30531 مهندسي برق 60 - زن مرد 

 روزانه 30532 مهندسي شهرسازي 25 - زن مرد 

 روزانه 30533 مهندسي شيمي 25 - زن مرد 

 روزانه 30534 مهندسي عمران 20 - زن مرد 

 روزانه 30535 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 

 روزانه 30536 مهندسي معماري 14 - زن مرد 

 روزانه 30537 مهندسي مكانيك 65 - زن مرد 

 روزانه 30538 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - 7 13 

 روزانه 30539 مهندسي مواد و متالورژي 45 - زن مرد 

هروزان 30540 مهندسي نفت 25 - زن مرد   

 روزانه 35285 اقتصاد 12 - زن مرد 

 روزانه 35286 اقتصاد كشاورزي 4 - 2 2 

 روزانه 35287 حسابداري 6 - زن مرد 

 روزانه 35288 روانشناسي 2 - 1 1 

 روزانه 35289 شيمي محض 9 - زن مرد 

 روزانه 35290 علم اطالعات و دانش شناسي 3 - زن مرد 
 روزانه 35291 علوم ورزشي 4 - 2 2 هاپيوستبخش مندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35292 گردشگري 3 - 2 1 

 روزانه 35293 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 

 روزانه 35294 مديريت صنعتي 3 - زن مرد 

 روزانه 35295 هتلداري 2 - 1 1 
 * دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

 روزانه 30541 مهندسي برق 10 - - مرد 

 روزانه 30542 مهندسي برق 5 - زن - 
 روزانه 30543 مهندسي برق 5 - - مرد مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم 

 روزانه 30544 مهندسي برق 5 - - مرد مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي 
 روزانه 30545 مهندسي برق 5 - - مرد مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان 

 روزانه 30546 مهندسي برق 5 - - مرد مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان 
 روزانه 30547 مهندسي برق 5 - - مرد مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان 

 روزانه 30548 كاردان فني الكترونيك 5 - - مرد مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم 
 روزانه 30549 كاردان فني الكترونيك 5 - - مرد اسان جنوبي مخصوص داوطلبان بومي استان خر

 روزانه 30550 كاردان فني الكترونيك 5 - - مرد مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان 
 روزانه 30551 كاردان فني الكترونيك 5 - - مرد مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان 

 روزانه 30552 كاردان فني الكترونيك 5 - - مرد زگان مخصوص داوطلبان بومي استان هرم

 روزانه 30553 كاردان فني الكترونيك 40 - - مرد 

 نوبت دوم 30554 مهندسي برق 20 - زن مرد 
و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت  پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج هاپذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه )اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته *

 (ها مراجعه شود. براي اطالع از شرايط و ضوابط به بخش پيوستاينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد
 دانشگاه صنعت نفت

 روزانه 30555 مهندسي ايمني و بازرسي فني 40 - زن مرد محل تحصيل واحد آبادان
 روزانه 30556 مهندسي شيمي 30 - زن مرد انمحل تحصيل واحد آباد

 روزانه 30557 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد محل تحصيل واحد آبادان
 روزانه 30558 مهندسي نفت 30 - زن مرد محل تحصيل واحد آبادان

 دانشگاه صنعت نفت )محل تحصيل واحد اهواز(

 روزانه 30559 مهندسي برق 25 - زن مرد 

 روزانه 30560 دسي شيميمهن 30 - زن مرد 

 روزانه 30561 مهندسي نفت 60 - زن مرد 
 دانشگاه صنعتي اراك

 روزانه 30562 مهندسي برق 60 - زن مرد 

 روزانه 30563 مهندسي ساخت و توليد 60 - زن مرد 

 روزانه 30564 مهندسي عمران 35 - زن مرد 

 روزانه 30565 مهندسي معدن 60 - زن مرد 

 روزانه 30566 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 

 روزانه 30567 مهندسي نقشه برداري 40 - زن مرد 
 دانشگاه صنعتي اروميه

 روزانه 30568 مهندسي اپتيك و ليزر 40 - زن مرد 

 روزانه 30569 مهندسي برق 55 - زن مرد 

 روزانه 30570 مهندسي شيمي 60 - زن مرد 

نهروزا 30571 مهندسي صنايع 45 - زن مرد   

 روزانه 30572 مهندسي عمران 45 - زن مرد 

 روزانه 30573 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 

 روزانه 30574 مهندسي معدن 45 - زن مرد 

 روزانه 30575 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 

 روزانه 30576 مهندسي مواد و متالورژي 40 - زن مرد 

 روزانه 30577 مهندسي نساجي 30 - زن مرد 

 روزانه 30578 مهندسي هوافضا 45 - زن مرد 

 روزانه 35296 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 
 دانشگاه صنعتي اصفهان

 روزانه 30579 آمار 45 - زن مرد 

 روزانه 30580 رياضيات و كاربردها 45 - زن مرد 

 روزانه 30581 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 
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   14 صفحه     
 

 دانشگاه صنعتي اصفهان ادامه  

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش يحاتتوض
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30582 فيزيك 50 - زن مرد 
 روزانه 30583 مهندسي برق 165 - زن مرد 
 روزانه 30584 مهندسي پليمر 30 - زن مرد 
 روزانه 30585 مهندسي شيمي 60 - زن مرد 
 روزانه 30586 ندسي صنايعمه 85 - زن مرد 
 روزانه 30587 مهندسي عمران 80 - زن مرد 
 روزانه 30588 مهندسي كامپيوتر 70 - زن مرد 
 روزانه 30589 مهندسي معدن 80 - زن مرد 

 روزانه 30590 مهندسي مكانيك 115 - زن مرد 
 روزانه 30591 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 
 روزانه 30592 مهندسي مواد و متالورژي 80 - زن مرد 
 روزانه 30593 مهندسي نساجي 115 - زن مرد 
 روزانه 30594 مهندسي نفت 30 - زن مرد 
 روزانه 35297 شيمي كاربردي 6 - زن مرد 
 روزانه 35298 شيمي محض 6 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 روزانه 30595 هارياضيات و كاربرد 50 - زن مرد 

 روزانه 30596 علوم كامپيوتر 30 - زن مرد 
 روزانه 30597 فيزيك 30 - زن مرد 
 روزانه 30598 مهندسي انرژي 30 - زن مرد 
 روزانه 30599 مهندسي برق 95 - زن مرد 
 روزانه 30600 مهندسي پزشكي 75 - زن مرد 
 روزانه 30601 مهندسي پليمر 55 - زن مرد 

ول اين رشته درتهران و دو سال پاياني كه شامل دروس تخصصي دوسال ا
 روزانه 30602 مهندسي دريا 35 - زن مرد است در دانشكده مهندسي دريا واقع در بندرعباس برگزار مي گردد.

 روزانه 30603 مهندسي ساخت و توليد 30 - زن مرد 
 روزانه 30604 مهندسي شيمي 50 - زن مرد 
 روزانه 30605 سي صنايعمهند 50 - زن مرد 
 روزانه 30606 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 روزانه 30607 مهندسي كامپيوتر 70 - زن مرد 
 روزانه 30608 مهندسي معدن 50 - زن مرد 
 روزانه 30609 مهندسي مكانيك 65 - زن مرد 
 روزانه 30610 مهندسي مواد و متالورژي 45 - زن مرد 
 روزانه 30611 نساجيمهندسي  80 - زن مرد 
 روزانه 30612 مهندسي نفت 30 - زن مرد 
 روزانه 30613 مهندسي هوافضا 45 - زن مرد 

 پرديس خودگردان 30614 مهندسي ساخت و توليد 10 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردان پرديس 30615 علوم كامپيوتر 25 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 30616 مهندسي انرژي 20 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 30617 مهندسي برق 35 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 30618 مهندسي پزشكي 30 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 30619 مهندسي پليمر 20 - زن مرد يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص
دوسال اول اين رشته درتهران و دو سال پاياني كه شامل دروس 

تخصصي است در دانشكده مهندسي دريا واقع در بندرعباس برگزار 
 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -مي گردد. 

 پرديس خودگردان 30620 مهندسي دريا 20 - زن مرد

 پرديس خودگردان 30621 مهندسي شيمي 30 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 30622 مهندسي صنايع 25 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
نپرديس خودگردا 30623 مهندسي عمران 30 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  
 پرديس خودگردان 30624 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 30625 مهندسي مكانيك 25 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 30626 مهندسي مواد و متالورژي 10 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 30627 مهندسي نفت 20 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 30628 مهندسي هوافضا 15 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 دانشگاه صنعتي بيرجند
 روزانه 30629 مهندسي شيمي 50 - زن مرد 

نهروزا 30630 مهندسي صنايع 45 - زن مرد   
 روزانه 30631 مهندسي عمران 45 - زن مرد 
 روزانه 30632 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 
 روزانه 30633 مهندسي مكانيك 45 - زن مرد 
 روزانه 30634 مهندسي مواد و متالورژي 50 - زن مرد 
 نوبت دوم 30635 مهندسي صنايع 15 - زن مرد 
دوم نوبت 30636 مهندسي عمران 15 - زن مرد   
 نوبت دوم 30637 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30638 مهندسي مكانيك 15 - زن مرد 

 دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 روزانه 30639 رياضيات و كاربردها 60 - زن مرد 

 روزانه 30640 فيزيك مهندسي 50 - زن مرد 
 روزانه 30641 مهندسي برق 80 - زن مرد 
 روزانه 30642 مهندسي شهرسازي 25 - زن مرد 
 روزانه 30643 مهندسي شيمي 50 - زن مرد 
 روزانه 30644 مهندسي صنايع 40 - زن مرد 
 روزانه 30645 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 روزانه 30646 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 
 روزانه 30647 مهندسي معماري 25 - زن مرد 
 روزانه 30648 دسي مكانيكمهن 80 - زن مرد 
 روزانه 30649 مهندسي نقشه برداري 40 - زن مرد 
 روزانه 35299 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 

 بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء)ص( 
 روزانه 30650 رياضيات و كاربردها 35 - زن مرد 

 روزانه 30651 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 روزانه 30652 رانمهندسي عم 50 - زن مرد 
 روزانه 30653 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 
 روزانه 30654 مهندسي مكانيك 50 - زن مرد 



دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398            57  

 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   15 صفحه     
 

 بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء)ص(   ادامه 

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 35300 يمي كاربرديش 7 - زن مرد 

 نوبت دوم 30655 رياضيات و كاربردها 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35301 شيمي كاربردي 1 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 روزانه 30656 رياضيات و كاربردها 70 - زن مرد 

 روزانه 30657 فيزيك 60 - زن مرد 

 روزانه 30658 ي برقمهندس 135 - زن مرد 

 روزانه 30659 مهندسي صنايع 50 - زن مرد 

 روزانه 30660 مهندسي عمران 65 - زن مرد 

 روزانه 30661 مهندسي كامپيوتر 55 - زن مرد 

 روزانه 30662 مهندسي مكانيك 100 - زن مرد 

 روزانه 30663 مهندسي مواد و متالورژي 35 - زن مرد 

 روزانه 30664 قشه برداريمهندسي ن 35 - زن مرد 

 روزانه 30665 مهندسي هوافضا 45 - زن مرد 

 روزانه 35302 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 
 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 

 روزانه 30666 رياضيات و كاربردها 40 - زن مرد 

 روزانه 30667 فيزيك 45 - زن مرد 

 روزانه 30668 مهندسي برق 45 - زن مرد 

 روزانه 30669 مهندسي پزشكي 45 - زن مرد 

 روزانه 30670 مهندسي پليمر 25 - زن مرد 

 روزانه 30671 مهندسي شيمي 45 - زن مرد 

 روزانه 30672 مهندسي عمران 30 - زن مرد 

 روزانه 30673 مهندسي معدن 50 - زن مرد 

 روزانه 30674 مهندسي مكانيك 45 - زن مرد 

 روزانه 30675 و متالورژي مهندسي مواد 45 - زن مرد 

 روزانه 30676 مهندسي نفت 25 - زن مرد 

 نوبت دوم 30677 رياضيات و كاربردها 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30678 مهندسي برق 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30679 مهندسي پزشكي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30680 مهندسي پليمر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30681 شيميمهندسي  15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30682 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30683 مهندسي معدن 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30684 مهندسي مكانيك 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30685 مهندسي مواد و متالورژي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30686 مهندسي نفت 10 - زن مرد 

 جاندانشگاه صنعتي سير

 روزانه 30687 مهندسي برق 45 - زن مرد 

 روزانه 30688 مهندسي شيمي 45 - زن مرد 

 روزانه 30689 مهندسي عمران 45 - زن مرد 

 روزانه 30690 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 

 روزانه 30691 مهندسي مكانيك 45 - زن مرد 

 روزانه 30692 مهندسي نقشه برداري 45 - زن مرد 

 نوبت دوم 30693 مهندسي برق 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30694 مهندسي شيمي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30695 مهندسي عمران 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30696 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30697 مهندسي مكانيك 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30698 مهندسي نقشه برداري 15 - زن مرد 

 نشگاه صنعتي شاهروددا

 روزانه 30699 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30700 مهندسي برق 110 - زن مرد 

 روزانه 30701 مهندسي پزشكي 35 - زن مرد 

 روزانه 30702 مهندسي شيمي 45 - زن مرد 

 روزانه 30703 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 

انهروز 30704 مهندسي عمران 60 - زن مرد   

 روزانه 30705 مهندسي كامپيوتر 70 - زن مرد 

 روزانه 30706 مهندسي معدن 80 - زن مرد 

 روزانه 30707 مهندسي معماري 30 - زن مرد 

 روزانه 30708 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 

 روزانه 30709 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 

 روزانه 30710 متالورژيمهندسي مواد و  50 - زن مرد 

 روزانه 30711 مهندسي نقشه برداري 25 - زن مرد 

 روزانه 35303 اقتصاد 24 - زن مرد 

 روزانه 35304 حسابداري 5 - زن مرد 
 روزانه 35305 علوم ورزشي 2 - 1 1 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35306 مديريت صنعتي 6 - زن مرد 

 نوبت دوم 30712 مهندسي برق 35 - زن مرد 
 نوبت دوم 30713 مهندسي پزشكي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30714 مهندسي شيمي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30715 مهندسي صنايع 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30716 مهندسي عمران 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 30717 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 30718 هندسي معدنم 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30719 مهندسي معماري 15 - زن مرد 
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 دانشگاه صنعتي شاهرود ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 نوبت دوم 30720 مهندسي مكانيك 35 - زن مرد 
 نوبت دوم 30721 د و متالورژيمهندسي موا 25 - زن مرد 
 نوبت دوم 30722 مهندسي نقشه برداري 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 35307 اقتصاد 24 - زن مرد 
 نوبت دوم 35308 حسابداري 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35309 مديريت صنعتي 6 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

 روزانه 30723 رياضيات و كاربردها 25 - زن مرد 

 روزانه 30724 علوم كامپيوتر 25 - زن مرد 

 روزانه 30725 فيزيك 50 - زن مرد 

 روزانه 30726 مهندسي برق 150 - زن مرد 

 روزانه 30727 مهندسي دريا 20 - زن مرد 

 روزانه 30728 مهندسي شيمي 100 - زن مرد 

 روزانه 30729 مهندسي صنايع 70 - زن مرد 

 روزانه 30730 دسي عمرانمهن 90 - زن مرد 

 روزانه 30731 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 

 روزانه 30732 مهندسي مكانيك 90 - زن مرد 

 
 روزانه 30733 مهندسي مواد و متالورژي 70 - زن مرد

 روزانه 30734 مهندسي نفت 40 - زن مرد 

 روزانه 30735 مهندسي هوافضا 70 - زن مرد 

 روزانه 35310 ربرديشيمي كا 5 - زن مرد 

 روزانه 35311 شيمي محض 5 - زن مرد 
 پرديس خودگردان 30736 مهندسي عمران 50 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
 پرديس خودگردان 30737 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
دمر محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران  پرديس خودگردان 30738 مهندسي مكانيك 50 - زن 
 پرديس خودگردان 30739 مهندسي نفت 50 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران

 سوسنگرد -دانشگاه صنعتي شهداي هويزه 

 روزانه 30740 مهندسي برق 55 - - مرد 

 روزانه 30741 مهندسي مكانيك 55 - - مرد 

 روزانه 35312 ربرديشيمي كا 7 - - مرد 
 دانشگاه صنعتي شيراز

 روزانه 30742 مهندسي برق 60 - زن مرد 

 روزانه 30743 مهندسي صنايع 18 - زن مرد 

 روزانه 30744 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 
 دانشگاه صنعتي قم

 روزانه 30745 فيزيك مهندسي 40 - زن مرد 

 روزانه 30746 مهندسي انرژي 40 - زن مرد 

 روزانه 30747 مهندسي برق 60 - زن مرد 

 روزانه 30748 مهندسي پليمر 35 - زن مرد 

 روزانه 30749 مهندسي صنايع 35 - زن مرد 

 روزانه 30750 مهندسي عمران 45 - زن مرد 

 روزانه 30751 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 

 روزانه 30752 مهندسي مكانيك 45 - زن مرد 
 ي قوچاندانشگاه صنعت

 روزانه 30753 مهندسي برق 60 - زن مرد 

 روزانه 30754 مهندسي شيمي 60 - زن مرد 

 روزانه 30755 مهندسي صنايع 50 - زن مرد 

 روزانه 30756 مهندسي عمران 50 - زن مرد 

 روزانه 30757 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 

 روزانه 30758 مهندسي مكانيك 50 - زن مرد 

 نوبت دوم 30759 مهندسي صنايع 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30760 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30761 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 

 دانشگاه صنعتي كرمانشاه

 روزانه 30762 علوم كامپيوتر 25 - زن مرد 

 روزانه 30763 علوم مهندسي 25 - زن مرد 

وزانهر 30764 فيزيك مهندسي 25 - زن مرد   

 روزانه 30765 مهندسي برق 60 - زن مرد 

 روزانه 30766 مهندسي بهره برداري راه آهن 25 - زن مرد 

 روزانه 30767 مهندسي شيمي 30 - زن مرد 

 روزانه 30768 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 

 روزانه 30769 مهندسي عمران 30 - زن مرد 

انهروز 30770 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد   

 روزانه 30771 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 
 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 روزانه 30772 رياضيات و كاربردها 30 - زن مرد 

 روزانه 30773 فيزيك مهندسي 27 - زن مرد 

 روزانه 30774 مهندسي برق 84 - زن مرد 

 روزانه 30775 مهندسي دريا 21 - زن مرد 

 روزانه 30776 ي ساخت و توليدمهندس 30 - زن مرد 

 روزانه 30777 مهندسي شيمي 63 - زن مرد 

 روزانه 30778 مهندسي صنايع 24 - زن مرد 

 روزانه 30779 مهندسي عمران 48 - زن مرد 

 روزانه 30780 مهندسي كامپيوتر 42 - زن مرد 

 روزانه 30781 مهندسي معماري 12 - زن مرد 
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 رواني بابلدانشگاه صنعتي نوشي ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30782 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 روزانه 30783 مهندسي مواد و متالورژي 27 - زن مرد 
 روزانه 30784 مهندسي نقشه برداري 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 30785 زيك مهندسيفي 18 - زن مرد 
 نوبت دوم 30786 مهندسي برق 56 - زن مرد 
 نوبت دوم 30787 مهندسي دريا 14 - زن مرد 
 نوبت دوم 30788 مهندسي ساخت و توليد 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30789 مهندسي شيمي 42 - زن مرد 
 نوبت دوم 30790 مهندسي صنايع 16 - زن مرد 
 نوبت دوم 30791 دسي عمرانمهن 32 - زن مرد 
 نوبت دوم 30792 مهندسي كامپيوتر 28 - زن مرد 
 نوبت دوم 30793 مهندسي معماري 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 30794 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 
 نوبت دوم 30795 مهندسي مواد و متالورژي 18 - زن مرد 
 نوبت دوم 30796 مهندسي نقشه برداري 20 - زن مرد 

 دانشگاه صنعتي همدان
 روزانه 30797 مهندسي برق 50 - زن مرد 

 روزانه 30798 مهندسي پزشكي 40 - زن مرد 
 روزانه 30799 مهندسي شيمي 40 - زن مرد 

 روزانه 30800 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
 روزانه 30801 مهندسي معدن 40 - زن مرد 
نهروزا 30802 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد   
 روزانه 30803 مهندسي مواد و متالورژي 40 - زن مرد 
 نوبت دوم 30804 مهندسي برق 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30805 مهندسي پزشكي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30806 مهندسي شيمي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30807 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
ت دومنوب 30808 مهندسي معدن 15 - زن مرد   
 نوبت دوم 30809 مهندسي مكانيك 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30810 مهندسي مواد و متالورژي 15 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
 روزانه 30811 آمار 30 - زن مرد 

 روزانه 35313 اقتصاد 36 - زن مرد 
 روزانه 35314 حسابداري 3 - زن مرد 
 روزانه 35315 روانشناسي 2 - زن مرد 
 روزانه 35316 علم اطالعات و دانش شناسي 2 - زن مرد 
 روزانه 35317 گردشگري 2 - زن مرد 
 روزانه 35318 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 
 روزانه 35319 مديريت بيمه 2 - زن مرد 
 روزانه 35320 مديريت دولتي 2 - زن مرد 
 روزانه 35321 مديريت صنعتي 2 - زن مرد 
 روزانه 35322 مديريت مالي 2 - زن مرد 
 روزانه 35323 هتلداري 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35324 اقتصاد 24 - زن مرد 
 نوبت دوم 35325 حسابداري 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35326 روانشناسي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35327 علم اطالعات و دانش شناسي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35328 گردشگري 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35329 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35330 مديريت بيمه 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35331 مديريت دولتي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35332 مديريت صنعتي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35333 مديريت مالي 1 - زن مرد 

 *حل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو( تهران )م –دانشگاه عالمه طباطبايي 
 روزانه 35334  مديريت بيمه اكو 3 - زن مرد 

 نوبت دوم 35335  مديريت بيمه اكو 3 - زن مرد 
م مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجا هاپذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه )اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته *

 (ها مراجعه شود. براي اطالع از شرايط و ضوابط به بخش پيوستاينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد
 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 روزانه 30812 رياضيات و كاربردها 35 - زن مرد 
 روزانه 30813 فيزيك 35 - زن مرد 
 روزانه 30814 مهندسي برق 120 - زن مرد 
 روزانه 30815 مهندسي حمل و نقل ريلي 25 - 12 13 
 روزانه 30816 مهندسي خط و سازه هاي ريلي 25 - 7 18 
 روزانه 30817 مهندسي شيمي 55 - زن مرد 
 روزانه 30818 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 روزانه 30819 مهندسي عمران 70 - زن مرد 
 روزانه 30820 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 روزانه 30821 مهندسي ماشين هاي ريلي 25 - 7 18 
 روزانه 30822 مهندسي معماري 25 - زن مرد 
11 زن مرد  12533 مهندسي معماري -   روزانه 
 روزانه 30823 مهندسي مكانيك 115 - زن مرد 
 روزانه 30824 مهندسي مواد و متالورژي 100 - زن مرد 

 بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران 
ردم   روزانه 30825 علوم كامپيوتر 45 - زن 

 روزانه 30826 مهندسي برق 40 - زن مرد 
 روزانه 30827 مهندسي شيمي 40 - زن مرد 
 روزانه 30828 مهندسي صنايع 40 - زن مرد 
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 بهشهر -دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30829 مهندسي عمران 40 - زن مرد 

 روزانه 30830 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 

 نوبت دوم 30831 علوم كامپيوتر 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30832 مهندسي برق 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30833 مهندسي شيمي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30834 مهندسي صنايع 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30835 مهندسي عمران 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30836 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

 روزانه 35336 روانشناسي 2 - زن مرد 

 روزانه 35337 مددكاري اجتماعي 3 - زن مرد 

 ظرفيت مازاد 35338 اجتماعيمددكاري  1 - زن مرد 
 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 روزانه 30837 علوم و مهندسي آب 30 - زن مرد 

 روزانه 30838 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 30 - زن مرد 

 روزانه 30839 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 30 - زن مرد 
 كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم 

 روزانه 30840 علوم و مهندسي آب 30 - زن مرد 

 روزانه 30841 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 30 - زن مرد 

 
 روزانه 30842 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 30 - زن مرد

 روزانه 35339 اقتصاد كشاورزي 6 - زن مرد 

 نوبت دوم 30843 بعلوم و مهندسي آ 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 30844 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 30845 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 35340 اقتصاد كشاورزي 6 - زن مرد 

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 روزانه 30846 علوم و مهندسي آب 30 - زن مرد 

 روزانه 30847 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 30 - زن مرد 

 روزانه 30848 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 30 - زن مرد 
 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 روزانه 30849 الكترونيك و مخابرات دريايي 50 - 20 30 

هروزان 30850 رياضيات و كاربردها 40 - زن مرد   

 روزانه 30851 مهندسي دريا 45 - زن مرد 

 روزانه 30852 مهندسي ماشين آالت دريايي 45 - - مرد 

 روزانه 35341 اقتصاد 20 - زن مرد 

 روزانه 35342 شيمي محض 6 - زن مرد 

 روزانه 35343 مديريت و بازرگاني دريايي 5 - زن مرد 

 نوبت دوم 30853 الكترونيك و مخابرات دريايي 5 - - مرد 
 نوبت دوم 30854 رياضيات و كاربردها 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30855 مهندسي دريا 5 - - مرد 
 نوبت دوم 30856 مهندسي ماشين آالت دريايي 5 - - مرد 
 نوبت دوم 35344 اقتصاد 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35345 مديريت و بازرگاني دريايي 1 - زن مرد 

 سازمان اوقاف و امور خيريه )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران( -رف قرآن كريم دانشگاه علوم و معا

 روزانه 35346 علوم قرآن و حديث 6 - 3 3 

 نوبت دوم 35347 علوم قرآن و حديث 6 - 3 3 
 اد اصفهان(سازمان اوقاف و امور خيريه )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آب -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 35348 علوم قرآن و حديث 6 - 3 3 
 سازمان اوقاف و امور خيريه )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان( -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 35349 علوم قرآن و حديث 6 - 3 3 
 ل دانشكده علوم قرآني شيراز(سازمان اوقاف و امور خيريه )محل تحصي -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 35350 علوم قرآن و حديث 6 - 3 3 
 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 35351 علوم قرآن و حديث 6 - 3 3 محل تحصيل دانشكده علوم قرآني قم
 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد( سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 35352 علوم قرآن و حديث 4 - 2 2 

 نوبت دوم 35353 علوم قرآن و حديث 4 - 2 2 
 دانشگاه فردوسي مشهد

 روزانه 30857 آمار 40 - زن مرد 

 روزانه 30858 رياضيات و كاربردها 70 - زن مرد 

 روزانه 30859 علوم كامپيوتر 40 - زن مرد 

 روزانه 30860 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30861 فيزيك 30 - زن مرد 

 روزانه 30862 مهندسي برق 120 - زن مرد 

 روزانه 30863 مهندسي پليمر 20 - زن مرد 

 روزانه 30864 مهندسي شهرسازي 15 - زن مرد 

 روزانه 30865 مهندسي شيمي 40 - زن مرد 

 روزانه 30866 سي صنايعمهند 35 - زن مرد 

 روزانه 30867 مهندسي عمران 35 - زن مرد 

 روزانه 30868 مهندسي كامپيوتر 70 - زن مرد 

 روزانه 30869 مهندسي معماري 15 - زن مرد 

 روزانه 30870 مهندسي مكانيك 80 - زن مرد 

 روزانه 30871 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 

 روزانه 30872 مهندسي مواد و متالورژي 50 - زن مرد 
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 دانشگاه فردوسي مشهد ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30873 مهندسي نفت 16 - زن مرد 

 روزانه 30874 مهندسي هوافضا 25 - زن مرد 

 روزانه 35354 صاداقت 18 - زن مرد 

 روزانه 35355 اقتصاد كشاورزي 4 - زن مرد 

 روزانه 35356 حسابداري 4 - زن مرد 

 روزانه 35357 روانشناسي 3 - زن مرد 

 روزانه 35358 شيمي كاربردي 5 - زن مرد 

 روزانه 35359 شيمي محض 5 - زن مرد 

 روزانه 35360 علم اطالعات و دانش شناسي 4 - زن مرد 
 روزانه 35361 علوم ورزشي 4 - 2 2 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط رايط ش

 روزانه 35362 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 

 روزانه 35363 مديريت دولتي 2 - زن مرد 

 روزانه 35364 مديريت صنعتي 2 - زن مرد 

 نوبت دوم 30875 آمار 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30876 رياضيات و كاربردها 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 30877 علوم و مهندسي آب 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30878 فيزيك 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30879 مهندسي برق 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30880 مهندسي پليمر 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30881 مهندسي شهرسازي 5 - زن مرد 
ومنوبت د 30882 مهندسي شيمي 10 - زن مرد   

 
 نوبت دوم 30883 مهندسي صنايع 10 - زن مرد

 نوبت دوم 30884 مهندسي عمران 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30885 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد 
 نوبت دوم 30886 مهندسي معماري 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30887 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30888 شاورزي(مهندسي مكانيك بيوسيستم )ك 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30889 مهندسي مواد و متالورژي 25 - زن مرد 
 نوبت دوم 30890 مهندسي نفت 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 30891 مهندسي هوافضا 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35365 اقتصاد 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35366 حسابداري 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35367 روانشناسي - 3 زن مرد 
 نوبت دوم 35368 شيمي كاربردي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35369 شيمي محض 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35370 علم اطالعات و دانش شناسي 1 - زن مرد 

 نوبت دوم 35371 علوم ورزشي 2 - 1 1 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
 نوبت دوم 35372 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35373 مديريت دولتي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35374 مديريت صنعتي 1 - زن مرد 

 سمنان -دانشگاه فرزانگان )ويژه خواهران( 

 روزانه 30892 مهندسي كامپيوتر 80 - زن - 
 دانشگاه فسا

 روزانه 30893 علوم كامپيوتر 30 - زن مرد 

زانهرو 30894 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد   

 روزانه 30895 مهندسي برق 30 - زن مرد 

 روزانه 30896 مهندسي عمران 30 - زن مرد 

 روزانه 30897 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 

 روزانه 30898 مهندسي مكانيك 35 - زن مرد 

 نوبت دوم 30899 علوم كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30900 علوم و مهندسي آب 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30901 مهندسي برق 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30902 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30903 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30904 مهندسي مكانيك 5 - زن مرد 

 دانشگاه قم

 روزانه 30905 آمار 60 - 30 30 

 روزانه 30906 علوم كامپيوتر 60 - 30 30 

 روزانه 30907 فيزيك 60 - 30 30 

 روزانه 30908 مهندسي برق 70 - زن - 

 روزانه 30909 مهندسي شيمي 50 - 25 25 

 روزانه 30910 مهندسي صنايع 60 - 30 30 

 روزانه 30911 مهندسي عمران 60 - 30 30 

 روزانه 30912 مهندسي كامپيوتر 70 - 35 35 

نهروزا 30913 مهندسي معماري 32 - 16 16   

 روزانه 30914 مهندسي مكانيك 60 - 30 30 

 روزانه 35375 اقتصاد 24 - 12 12 

 روزانه 35376 حسابداري 6 - 3 3 

 روزانه 35377 شيمي كاربردي 12 - 6 6 

 روزانه 35378 علم اطالعات و دانش شناسي 6 - 3 3 
وزانهر 35379 علوم ورزشي 6 - 3 3 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط   

 روزانه 35380 مديريت بازرگاني 6 - 3 3 

 روزانه 35381 مديريت صنعتي 6 - 3 3 
 دانشگاه كاشان

 روزانه 30915 آمار 28 - زن مرد 

 روزانه 30916 رياضيات و كاربردها 60 - زن مرد 
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 دانشگاه كاشان ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
ه تحصيليدور  

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30917 علوم كامپيوتر 28 - زن مرد 

 روزانه 30918 فيزيك 60 - زن مرد 

 روزانه 30919 فيزيك مهندسي 28 - زن مرد 

 روزانه 30920 مهندسي برق 76 - زن مرد 

 روزانه 30921 مهندسي شيمي 28 - زن مرد 

زانهرو 30922 مهندسي صنايع 26 - زن مرد   

 روزانه 30923 مهندسي عمران 28 - زن مرد 

 روزانه 30924 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 

 روزانه 30925 مهندسي معدن 32 - زن مرد 

 روزانه 30926 مهندسي معماري 22 - زن مرد 

 روزانه 30927 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 

نهروزا 30928 مهندسي مواد و متالورژي 26 - زن مرد   

 روزانه 35382 روانشناسي 2 - زن مرد 

 روزانه 35383 شيمي كاربردي 5 - زن مرد 

 روزانه 35384 شيمي محض 5 - زن مرد 
 روزانه 35385 علوم ورزشي 2 - - مرد هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35386 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 
محل تحصيل پرديس  - هاوستبخش پيمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35387 علوم ورزشي 2 - زن - خواهران

 سنندج -دانشگاه كردستان 

 روزانه 30929 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30930 فيزيك مهندسي 40 - زن مرد 

 روزانه 30931 مهندسي برق 80 - زن مرد 

 روزانه 30932 مهندسي شهرسازي 35 - زن مرد 

 روزانه 30933 مهندسي شيمي 45 - زن مرد 

 روزانه 30934 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 

 روزانه 30935 مهندسي عمران 45 - زن مرد 

 روزانه 30936 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 

 روزانه 30937 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 20 - زن مرد 

 روزانه 30938 مهندسي معدن 60 - زن مرد 

 روزانه 30939 مهندسي معماري 35 - زن مرد 

 روزانه 30940 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 

 روزانه 30941 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 

 روزانه 35388 اقتصاد 16 - زن مرد 

 روزانه 35389 حسابداري 3 - زن مرد 

 روزانه 35390 روانشناسي 4 - زن مرد 

 روزانه 35391 شيمي كاربردي - 10 زن مرد 
 روزانه 35392 علوم ورزشي - 4 2 2 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
 روزانه 35393 فقه و حقوق شافعي 4 - زن مرد ويژه اهل سنت - هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35394 گردشگري 3 - زن مرد 

 روزانه 35395 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 

 نوبت دوم 30942 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35396 اقتصاد - 16 زن مرد 
 نوبت دوم 35397 حسابداري - 3 زن مرد 
 نوبت دوم 35398 روانشناسي - 4 زن مرد 

 سنندج )محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي و علوم پايه بيجار( -دانشگاه كردستان 

 روزانه 30943 مهندسي عمران 35 - زن مرد 
 بجنورد -دانشگاه كوثر )ويژه خواهران( 

 روزانه 35399 حسابداري 6 - زن - 
 گرگان -دانشگاه گلستان 

 روزانه 30944 علوم كامپيوتر 35 - زن مرد 

 روزانه 30945 مهندسي برق 30 - زن مرد 

 روزانه 30946 مهندسي پليمر 30 - زن مرد 

 روزانه 30947 ندسي صنايعمه 25 - زن مرد 

 روزانه 30948 مهندسي عمران 30 - زن مرد 

 روزانه 30949 مهندسي كامپيوتر 25 - زن مرد 

 روزانه 30950 مهندسي معماري 25 - زن مرد 

 روزانه 30951 مهندسي مكانيك 25 - زن مرد 

 روزانه 35400 اقتصاد 14 - زن مرد 

نهروزا 35401 روانشناسي 3 - زن مرد   

 روزانه 35402 شيمي كاربردي 7 - زن مرد 

 روزانه 35403 مديريت بازرگاني 4 - زن مرد 

 نوبت دوم 30952 علوم كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30953 مهندسي برق 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30954 مهندسي پليمر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30955 مهندسي صنايع 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30956 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30957 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30958 مهندسي معماري 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 30959 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35404 اقتصاد 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35405 روانشناسي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35406 كاربردي شيمي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35407 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد 
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 گرگان )محل تحصيل دانشكده علي آباد كتول( -دانشگاه گلستان 

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 30960 مهندسي شيمي 25 - زن مرد 

 روزانه 30961 مهندسي عمران 25 - زن مرد 

 نوبت دوم 30962 مهندسي شيمي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30963 مهندسي عمران 10 - زن مرد 

 دانشگاه گنبد

 روزانه 30964 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30965 مهندسي برق 40 - زن مرد 

 روزانه 35408 اقتصاد 16 - زن مرد 

ردم   روزانه 35409 حسابداري 4 - زن 

 روزانه 35410 روانشناسي 3 - زن مرد 

 روزانه 35411 كارداني حسابداري 4 - زن مرد 
 دانشگاه گنبد )محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي مينودشت(

 روزانه 30966 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 
 دشهر(دانشگاه گنبد )محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزا

 روزانه 35412 مديريت بازرگاني 4 - زن - 

 روزانه 35413 مديريت بيمه 4 - زن - 

 روزانه 35414 مديريت صنعتي 4 - زن - 
 رشت -دانشگاه گيالن 

 روزانه 30967 آمار 40 - زن مرد 

 روزانه 30968 رياضيات و كاربردها 60 - زن مرد 

 روزانه 30969 علوم كامپيوتر 40 - زن مرد 

 روزانه 30970 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 30971 فيزيك 60 - زن مرد 

 روزانه 30972 مهندسي برق 80 - زن مرد 

 روزانه 30973 مهندسي شهرسازي 28 - زن مرد 

 روزانه 30974 مهندسي شيمي 60 - زن مرد 

 روزانه 30975 مهندسي عمران 55 - زن مرد 

 روزانه 30976 ي كامپيوترمهندس 55 - زن مرد 

 روزانه 30977 مهندسي معماري 30 - زن مرد 

 روزانه 30978 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 20 - زن مرد 

 روزانه 30979 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 

 روزانه 30980 مهندسي نساجي 60 - زن مرد 

 روزانه 35415 اقتصاد 16 - زن مرد 

 روزانه 35416 اورزياقتصاد كش 4 - زن مرد 

 روزانه 35417 حسابداري 4 - زن مرد 

 روزانه 35418 روانشناسي 4 - زن مرد 

 روزانه 35419 شيمي كاربردي 9 - زن مرد 

 روزانه 35420 شيمي محض 9 - زن مرد 
 روزانه 35421 علوم ورزشي 6 - 3 3 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35422 گردشگري 4 - زن مرد 

 روزانه 35423 مديريت بازرگاني 4 - زن مرد 

 روزانه 35424 مديريت صنعتي 4 - زن مرد 

 نوبت دوم 30981 آمار 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30982 رياضيات و كاربردها 25 - زن مرد 
 نوبت دوم 30983 علوم كامپيوتر 20 - زن مرد 
بت دومنو 30984 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد   

 نوبت دوم 30985 مهندسي برق 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30986 مهندسي شهرسازي - 30 زن مرد 
 نوبت دوم 30987 مهندسي شيمي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30988 مهندسي عمران 35 - زن مرد 
 نوبت دوم 30989 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
ت دومنوب 30990 مهندسي معماري - 30 زن مرد   

 نوبت دوم 30991 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 30992 مهندسي مكانيك 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 30993 مهندسي نساجي 25 - زن مرد 
 نوبت دوم 35425 اقتصاد 16 - زن مرد 
 نوبت دوم 35426 اقتصاد كشاورزي 4 - زن مرد 
بت دومنو 35427 حسابداري 4 - زن مرد   

 نوبت دوم 35428 روانشناسي 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35429 شيمي كاربردي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35430 شيمي محض 2 - زن مرد 

 نوبت دوم 35431 علوم ورزشي 2 - 1 1 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
 نوبت دوم 35432 گردشگري 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35433 نيمديريت بازرگا 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35434 مديريت صنعتي 4 - زن مرد 

 رشت )محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي شرق گيالن)واجارگاه رودسر(( -دانشگاه گيالن 

 روزانه 30994 علوم مهندسي 60 - زن مرد 

 روزانه 30995 مهندسي صنايع 45 - زن مرد 

 روزانه 30996 مهندسي عمران 45 - زن مرد 

 روزانه 30997 مهندسي كامپيوتر 45 - زن مرد 

 نوبت دوم 30998 مهندسي صنايع 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 30999 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31000 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 



64          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   22 صفحه     
 

 خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

حلم  
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 31001 علوم كامپيوتر 25 - زن مرد 

 روزانه 31002 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 31003 مهندسي برق 60 - زن مرد 

 روزانه 31004 مهندسي پليمر 25 - زن مرد 

 روزانه 31005 مهندسي شهرسازي 25 - زن مرد 

 روزانه 31006 هندسي عمرانم 50 - زن مرد 

 روزانه 31007 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد 

 روزانه 31008 مهندسي معدن 40 - زن مرد 

 روزانه 31009 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 

 روزانه 35435 اقتصاد 8 - زن مرد 

 روزانه 35436 روانشناسي 3 - زن مرد 
 روزانه 35437 علوم ورزشي 4 - 2 2 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35438 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 

 نوبت دوم 31010 علوم كامپيوتر 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31011 علوم و مهندسي آب 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31012 مهندسي برق 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31013 مهندسي پليمر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31014 مهندسي عمران 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31015 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31016 مهندسي معدن 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31017 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35439 اقتصاد 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35440 روانشناسي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35441 نيمديريت بازرگا 2 - زن مرد 

 خرم آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر( -دانشگاه لرستان 

 روزانه 35442 مديريت بازرگاني 4 - زن - 
 خرم آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر( -دانشگاه لرستان 

 روزانه 35443 حسابداري 3 - - مرد 

 روزانه 35444 روانشناسي 3 - - مرد 
 خرم آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباددلفان( -لرستان  دانشگاه

 روزانه 35445 حسابداري 3 - - مرد 

 روزانه 35446 روانشناسي 3 - - مرد 

 روزانه 35447 مديريت بازرگاني 3 - - مرد 
 بابلسر -دانشگاه مازندران 

 روزانه 31018 آمار 35 - زن مرد 

 روزانه 31019 دهارياضيات و كاربر 50 - زن مرد 

 روزانه 31020 علوم كامپيوتر 35 - زن مرد 

 روزانه 31021 فيزيك 60 - زن مرد 

 روزانه 31022 مهندسي برق 35 - زن مرد 

 روزانه 31023 مهندسي شهرسازي 16 - زن مرد 

 روزانه 31024 مهندسي شيمي 30 - زن مرد 

 روزانه 31025 مهندسي عمران 30 - زن مرد 

 روزانه 31026 مهندسي كامپيوتر 35 - زن مرد 

 روزانه 31027 مهندسي معماري 13 - زن مرد 

 روزانه 31028 مهندسي مكانيك 35 - زن مرد 

 روزانه 35448 اقتصاد 24 - زن مرد 

 روزانه 35449 حسابداري 4 - زن مرد 

 روزانه 35450 روانشناسي 3 - زن مرد 

 روزانه 35451 شيمي كاربردي 6 - زن مرد 

 روزانه 35452 شيمي محض 6 - زن مرد 
 روزانه 35453 علوم ورزشي 6 - 3 3 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35454 گردشگري 3 - زن مرد 

 روزانه 35455 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 

 روزانه 35456 مديريت صنعتي 5 - زن مرد 

 نوبت دوم 31029 علوم كامپيوتر 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31030 مهندسي برق 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 31031 مهندسي شهرسازي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31032 مهندسي شيمي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31033 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31034 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 31035 مهندسي معماري 13 - زن مرد 
 نوبت دوم 31036 مهندسي مكانيك 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 35457 اقتصاد 24 - زن مرد 
 نوبت دوم 35458 حسابداري 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35459 روانشناسي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35460 شيمي كاربردي 6 - زن مرد 
 نوبت دوم 35461 شيمي محض 6 - زن مرد 

 نوبت دوم 35462 علوم ورزشي 4 - 2 2 هابخش پيوستمندرج در بط و ضواشرايط 
 نوبت دوم 35463 گردشگري 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35464 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35465 مديريت صنعتي 5 - زن مرد 

 گري نوشهر(بابلسر )محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردش -دانشگاه مازندران 

 روزانه 35466 گردشگري 3 - زن مرد 

 نوبت دوم 35467 گردشگري 3 - زن مرد 
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 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 31037 آمار 45 - زن مرد 

 روزانه 31038 مپيوترعلوم كا 45 - زن مرد 

 روزانه 31039 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 31040 مهندسي برق 80 - زن مرد 

 روزانه 31041 مهندسي شيمي 60 - زن مرد 

 روزانه 31042 مهندسي عمران 60 - زن مرد 

 روزانه 31043 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 

 روزانه 31044 مهندسي معماري 50 - زن مرد 

 روزانه 31045 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 20 - زن مرد 

 روزانه 31046 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 

 روزانه 31047 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 

 روزانه 35468 اقتصاد 16 - زن مرد 

 روزانه 35469 روانشناسي 5 - زن مرد 

 روزانه 35470 رديشيمي كارب 8 - زن مرد 
 روزانه 35471 علوم ورزشي 6 - 3 3 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35472 گردشگري 5 - زن مرد 

 روزانه 35473 مديريت بازرگاني 4 - زن مرد 

 نوبت دوم 31048 علوم كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31049 علوم و مهندسي آب 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31050 مهندسي برق 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31051 مهندسي شيمي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31052 مهندسي عمران - 40 زن مرد 
 نوبت دوم 31053 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31054 مهندسي معماري - 50 زن مرد 
 نوبت دوم 31055 مهندسي مكانيك 20 - زن مرد 
نز مرد   نوبت دوم 35474 اقتصاد 4 - 
 نوبت دوم 35475 روانشناسي 1 - زن مرد 

 
 نوبت دوم 35476 شيمي كاربردي 2 - زن مرد

 نوبت دوم 35477 علوم ورزشي 2 - 1 1 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
 نوبت دوم 35478 گردشگري 1 - زن مرد 
منوبت دو 35479 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد   

 اردبيل )محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين شهرستان نمين( -دانشگاه محقق اردبيلي 

 روزانه 31056 مهندسي اپتيك و ليزر 40 - زن مرد 

 نوبت دوم 31057 مهندسي اپتيك و ليزر 10 - زن مرد 
 دانشگاه مراغه

 روزانه 31058 مهندسي شيمي 50 - زن مرد 

 روزانه 31059 مهندسي عمران 50 - زن مرد 

 روزانه 31060 مهندسي مكانيك 50 - زن مرد 

 روزانه 31061 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 20 - زن مرد 

 روزانه 31062 مهندسي مواد و متالورژي 50 - زن مرد 

 روزانه 35480 روانشناسي 4 - زن مرد 

 روزانه 35481 شيمي كاربردي - 7 زن مرد 

 نوبت دوم 31063 ندسي شيميمه 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31064 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31065 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31066 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31067 مهندسي مواد و متالورژي 10 - زن مرد 
ت دومنوب 35482 روانشناسي 1 - زن مرد   

 نوبت دوم 35483 شيمي كاربردي - 1 زن مرد 
 دانشگاه مالير

 روزانه 31068 مهندسي اپتيك و ليزر 60 - زن مرد 

 روزانه 31069 مهندسي برق 60 - زن مرد 

 روزانه 31070 مهندسي عمران 50 - زن مرد 

 روزانه 31071 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 

 روزانه 31072 مهندسي معدن 50 - زن مرد 

 روزانه 31073 مهندسي معماري 60 - زن مرد 

 روزانه 31074 مهندسي مكانيك 50 - زن مرد 

 روزانه 31075 مهندسي مواد و متالورژي 45 - زن مرد 

 روزانه 35484 روانشناسي 5 - زن مرد 

 روزانه 35485 شيمي كاربردي 12 - زن مرد 

 نوبت دوم 31076 مهندسي اپتيك و ليزر 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31077 مهندسي عمران - 40 زن مرد 
 نوبت دوم 31078 مهندسي كامپيوتر 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31079 مهندسي معدن 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31080 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31081 مهندسي مواد و متالورژي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 35486 سيروانشنا 2 - زن مرد 

 دانشگاه ميبد
 روزانه 31082 مهندسي پزشكي 35 - زن مرد ها بخش پيوستتوضيحات در 

 روزانه 31083 مهندسي صنايع 35 - زن مرد ها توضيحات در بخش پيوست
 روزانه 31084 مهندسي كامپيوتر 35 - زن مرد ها توضيحات در بخش پيوست
 روزانه 31085 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد ها توضيحات در بخش پيوست
 روزانه 31086 مهندسي مواد و متالورژي 40 - زن مرد ها توضيحات در بخش پيوست
 روزانه 35487 اقتصاد 16 - زن مرد ها توضيحات در بخش پيوست
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 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   24 صفحه     
 

 دانشگاه ميبد ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
يدوره تحصيل  

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 35488 تاريخ اسالم 5 - زن مرد ها توضيحات در بخش پيوست
 روزانه 35489 مديريت صنعتي 4 - زن مرد ها توضيحات در بخش پيوست
 روزانه 35490 مديريت مالي 4 - زن مرد ها توضيحات در بخش پيوست

 دانشگاه نيشابور

 روزانه 31087 مهندسي برق 45 - زن مرد 

 روزانه 31088 مهندسي پزشكي 35 - زن مرد 
 روزانه 35491 علوم ورزشي 4 - 2 2 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 نوبت دوم 31089 مهندسي برق 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 31090 مهندسي پزشكي 10 - زن مرد 

 ايرانشهر -دانشگاه واليت 

وزانهر 31091 مهندسي برق 35 - زن مرد   

 روزانه 31092 مهندسي شيمي 30 - زن مرد 

 روزانه 31093 مهندسي صنايع 35 - زن مرد 

 روزانه 31094 مهندسي عمران 35 - زن مرد 

 روزانه 31095 مهندسي كامپيوتر 35 - زن مرد 

 روزانه 31096 مهندسي مكانيك 35 - زن مرد 

 روزانه 35492 حسابداري 4 - زن مرد 

 روزانه 35493 مديريت بازرگاني 4 - زن مرد 

 روزانه 35494 مديريت دولتي 4 - زن مرد 

 روزانه 35495 مديريت كسب و كارهاي كوچك 4 - زن مرد 

 نوبت دوم 35496 حسابداري 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35497 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35498 مديريت دولتي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35499 ديريت كسب و كارهاي كوچكم 2 - زن مرد 

 رفسنجان -دانشگاه ولي عصر)عج( 

 روزانه 31097 علوم كامپيوتر 50 - زن مرد 

 روزانه 31098 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

 روزانه 31099 مهندسي برق 60 - زن مرد 

 روزانه 31100 مهندسي شيمي 45 - زن مرد 

 
 روزانه 31101 نمهندسي عمرا 45 - زن مرد

 روزانه 31102 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 

 روزانه 31103 مهندسي معدن 60 - زن مرد 

 روزانه 31104 مهندسي مكانيك 45 - زن مرد 

 روزانه 35500 اقتصاد 16 - زن مرد 

 روزانه 35501 حسابداري 4 - زن مرد 

 روزانه 35502 شيمي كاربردي 10 - زن مرد 
 روزانه 35503 علوم ورزشي 4 - زن - هابخش پيوستمندرج در ضوابط و شرايط 

 روزانه 35504 مديريت بازرگاني 4 - زن مرد 

 روزانه 35505 مديريت صنعتي 4 - زن مرد 

 نوبت دوم 35506 اقتصاد 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35507 حسابداري 2 - زن مرد 
منوبت دو 35508 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد   

 نوبت دوم 35509 مديريت صنعتي 2 - زن مرد 
 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 روزانه 31105 آمار 40 - زن مرد 

 روزانه 31106 رياضيات و كاربردها 30 - زن مرد 

 روزانه 31107 فيزيك 40 - زن مرد 

 روزانه 31108 مهندسي ايمني و بازرسي فني 30 - 8 22 

 روزانه 31109 قمهندسي بر 55 - زن مرد 

 روزانه 31110 مهندسي شيمي 30 - زن مرد 

 روزانه 31111 مهندسي صنايع 30 - زن مرد 

 روزانه 31112 مهندسي عمران 30 - زن مرد 

 روزانه 31113 مهندسي كامپيوتر 35 - زن مرد 

 روزانه 31114 مهندسي مكانيك 30 - زن مرد 

 روزانه 35510 حسابداري 3 - زن مرد 

ردم   روزانه 35511 روانشناسي 3 - زن 

 روزانه 35512 شيمي محض 6 - زن مرد 
 روزانه 35513 علوم ورزشي 4 - 2 2 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

 روزانه 35514 مديريت امور گمركي 3 - زن مرد 

 روزانه 35515 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 

وزانهر 35516 مديريت دولتي 3 - زن مرد   

 روزانه 35517 مديريت صنعتي 3 - زن مرد 

 نوبت دوم 31115 آمار 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31116 رياضيات و كاربردها 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31117 فيزيك 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31118 مهندسي ايمني و بازرسي فني 5 - 2 3 
 نوبت دوم 31119 مهندسي برق 5 - زن مرد 
دمر   نوبت دوم 31120 مهندسي شيمي 10 - زن 
 نوبت دوم 31121 مهندسي صنايع 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31122 مهندسي عمران 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31123 مهندسي كامپيوتر 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31124 مهندسي مكانيك 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35518 حسابداري 1 - زن مرد 
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 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   25 صفحه     
 

 بندر عباس -شگاه هرمزگان دان  ادامه

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 نوبت دوم 35519 روانشناسي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35520 مديريت امور گمركي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35521 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35522 مديريت دولتي 1 - زن مرد 
 نوبت دوم 35523 مديريت صنعتي 1 - زن مرد 

 بندر عباس )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي ميناب( -دانشگاه هرمزگان 
امكان مهماني و انتقال دانشجويان از مجتمع آموزش عالي ميناب به 

 روزانه 31125 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد دانشگاه هرمزگان وجود ندارد.

امكان مهماني و انتقال دانشجويان از مجتمع آموزش عالي ميناب به 
 نوبت دوم 31126 علوم و مهندسي آب 10 - زن مرد دانشگاه هرمزگان وجود ندارد.

 دانشگاه هنر
 روزانه 31127 معماري داخلي 20 - 10 10 محل تحصيل كرج و تهران
 روزانه 31128 ي شهرسازيمهندس 25 - زن مرد محل تحصيل كرج و تهران
حداقل  98مدت تحصيل ورودي هاي  -محل تحصيل كرج و تهران

 روزانه 31129 مهندسي معماري 30 - زن مرد نيمسال است. 9

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 روزانه 31130 چند رسانه اي 30 - - مرد 

 روزانه 31131 چند رسانه اي - 30 زن - 

 روزانه 31132 زيمهندسي شهرسا 30 - - مرد 

 روزانه 31133 مهندسي شهرسازي - 30 زن - 

 روزانه 31134 مهندسي معماري 30 - - مرد 

 روزانه 31135 مهندسي معماري - 30 زن - 
 دانشگاه هنر اصفهان

 روزانه 31136 مهندسي شهرسازي 25 - 12 13 

 روزانه 31137 مهندسي معماري 24 - 12 12 

 روزانه 35524 گردشگري 2 - 1 1 
 دانشگاه هنر شيراز

 روزانه 31138 معماري داخلي 18 - زن مرد 
 دانشگاه ياسوج

 روزانه 31139 مهندسي برق 40 - زن مرد 

 روزانه 31140 مهندسي شيمي 60 - زن مرد 

 روزانه 31141 مهندسي عمران 60 - زن مرد 

 روزانه 31142 مهندسي كامپيوتر 40 - زن مرد 

 
 روزانه 31143 مهندسي مكانيك 70 - زن مرد

 روزانه 31144 مهندسي مواد و متالورژي 60 - زن مرد 

 روزانه 35525 اقتصاد 16 - زن مرد 

 روزانه 35526 روانشناسي 4 - زن مرد 

 نوبت دوم 31145 مهندسي برق 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31146 مهندسي شيمي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 31147 مهندسي عمران 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 31148 مهندسي كامپيوتر 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31149 مهندسي مكانيك 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 31150 مهندسي مواد و متالورژي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 35527 اقتصاد 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35528 روانشناسي 1 - زن مرد 

 شكده نفت وگاز گچساران(دانشگاه ياسوج )محل تحصيل دان

 روزانه 31151 مهندسي پليمر 60 - زن مرد 

 روزانه 35529 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 

 نوبت دوم 31152 مهندسي پليمر 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 35530 شيمي كاربردي 2 - زن مرد 

 دانشگاه يزد

 روزانه 31153 آمار 45 - زن مرد 

 روزانه 31154 علوم كامپيوتر 45 - زن مرد 

 روزانه 31155 فيزيك 60 - زن مرد 

 روزانه 31156 مهندسي برق 120 - زن مرد 

 روزانه 31157 مهندسي شهرسازي 36 - زن مرد 

 روزانه 31158 مهندسي شيمي 40 - زن مرد 

 روزانه 31159 مهندسي صنايع 45 - زن مرد 

 روزانه 31160 مهندسي عمران 60 - زن مرد 

 روزانه 31161 مهندسي كامپيوتر 80 - زن مرد 

 روزانه 31162 مهندسي معدن 70 - زن مرد 

 روزانه 31163 مهندسي معماري 30 - زن مرد 

 روزانه 31164 مهندسي مكانيك 80 - زن مرد 

 روزانه 31165 مهندسي مواد و متالورژي 60 - زن مرد 

 روزانه 31166 مهندسي نساجي 80 - زن مرد 

 روزانه 35531 اقتصاد 14 - زن مرد 

 روزانه 35532 حسابداري 5 - زن مرد 

 روزانه 35533 روانشناسي 5 - زن مرد 

 روزانه 35534 شيمي كاربردي 9 - زن مرد 

 روزانه 35535 شيمي محض 9 - زن مرد 

 روزانه 35536 علم اطالعات و دانش شناسي 4 - 2 2 
 روزانه 35537 علوم ورزشي 4 - 2 2 هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
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 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   26 صفحه     
 

 دانشگاه يزد  ادامه  

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 35538 گردشگري 4 - زن مرد 

 روزانه 35539 مديريت بازرگاني 4 - زن مرد 

 روزانه 35540 مديريت صنعتي 4 - زن مرد 

 روزانه 35541 مديريت مالي 4 - زن مرد 
 دانشگاه يزد )محل تحصيل پرديس مهريز(

 عدم تعهد در ارايه خوابگاه به دانشجويان دختر
 نوبت دوم 31167 مهندسي كامپيوتر 40 - 12 28
 نوبت دوم 35542 حسابداري 4 - 1 3
 نوبت دوم 35543 روانشناسي 4 - 1 3
 نوبت دوم 35544 مديريت بازرگاني 3 - 1 2

 سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح -آموزشكده فني نقشه برداري 

 نوبت دوم 31168 كارداني نقشه برداري 100 - زن مرد 
 دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار

 روزانه 31169 علوم كامپيوتر 50 - زن مرد 

 روزانه 31170 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 
 قم -ساني حضرت معصومه)س( )ويژه خواهران( دانشكده علوم ان

 روزانه 35545 حسابداري 3 - زن - 

 روزانه 35546 علوم قرآن و حديث 3 - زن - 

 روزانه 35547 فقه و حقوق اسالمي 3 - زن - 

 روزانه 35548 مديريت بازرگاني 3 - زن - 

 روزانه 35549 مديريت كسب و كارهاي كوچك 3 - زن - 

 نوبت دوم 35550 سابداريح 1 - زن - 
 نوبت دوم 35551 علوم قرآن و حديث 1 - زن - 
 نوبت دوم 35552 فقه و حقوق اسالمي 1 - زن - 
 نوبت دوم 35553 مديريت بازرگاني 1 - زن - 
 نوبت دوم 35554 مديريت كسب و كارهاي كوچك 1 - زن - 

 دانشكده فني و مهندسي گرمسار

 روزانه 31171 ترعلوم كامپيو 40 - زن مرد 

 روزانه 31172 علوم مهندسي 40 - زن مرد 

 روزانه 31173 مهندسي صنايع 40 - زن مرد 

 روزانه 31174 مهندسي عمران 40 - زن مرد 

 روزانه 31175 مهندسي معماري 40 - زن مرد 

 روزانه 31176 مهندسي نفت 40 - زن مرد 

 نوبت دوم 31177 علوم كامپيوتر 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31178 مهندسي صنايع 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31179 مهندسي عمران 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31180 مهندسي معماري 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31181 مهندسي نفت 20 - زن مرد 

 دانشكده فني و مهندسي گلپايگان

 روزانه 31182 مهندسي برق 60 - زن مرد 

 روزانه 31183 صنايع مهندسي 60 - زن مرد 

 روزانه 31184 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 

 روزانه 31185 مهندسي مواد و متالورژي 60 - زن مرد 
 مجتمع آموزش عالي بم

 روزانه 31186 مهندسي صنايع 50 - زن مرد 

 روزانه 31187 مهندسي عمران 60 - زن مرد 

 روزانه 31188 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 

 روزانه 31189 مهندسي مكانيك 50 - زن مرد 

 روزانه 35555 گردشگري 5 - زن مرد 
 مجتمع آموزش عالي سراوان

 روزانه 35556 حسابداري 6 - زن مرد 

 نوبت دوم 35557 حسابداري 3 - زن مرد 
 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

 روزانه 31190 مهندسي برق 60 - زن مرد 

 روزانه 31191 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 

 روزانه 31192 مهندسي عمران 60 - زن مرد 

 روزانه 31193 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 مجتمع آموزش عالي گناباد

 روزانه 31194 مهندسي برق 50 - زن مرد 

 روزانه 31195 مهندسي عمران 50 - زن مرد 

 روزانه 31196 مهندسي كامپيوتر 50 - زن مرد 

 روزانه 35558 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 

 روزانه 35559 مديريت صنعتي 5 - زن مرد 

 نوبت دوم 35560 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35561 مديريت صنعتي 3 - زن مرد 

 مركز آموزش عالي استهبان

 روزانه 31197 مهندسي عمران 44 - 22 22 
 مركز آموزش عالي اقليد

دمر   روزانه 31198 مهندسي برق 60 - زن 

 روزانه 35562 روانشناسي 4 - زن مرد 
 قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه 

پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه )اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين 
ه و ساير ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبرشته

مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد. براي اطالع 
 ها مراجعه شود(از شرايط و ضوابط به بخش پيوست

 روزانه 35563 مديريت فرهنگي هنري 3 - - مرد
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 مركز آموزش عالي شهرضا

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
تحصيليدوره   

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 31199 علوم مهندسي 50 - زن مرد 

 روزانه 31200 مهندسي برق 40 - 20 20 

 روزانه 31201 مهندسي كامپيوتر 40 - 20 20 

 روزانه 31202 مهندسي مكانيك 40 - زن مرد 

 نوبت دوم 31203 مهندسي برق 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 31204 مهندسي كامپيوتر 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 31205 مهندسي مكانيك 15 - زن مرد 

 مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

 روزانه 31206 علوم مهندسي 32 - زن مرد 

 روزانه 31207 فيزيك مهندسي 32 - زن مرد 

 روزانه 31208 مهندسي برق 32 - زن مرد 

 روزانه 31209 مهندسي پزشكي 32 - زن مرد 

 روزانه 31210 مهندسي پليمر 32 - زن مرد 

 روزانه 31211 مهندسي شهرسازي 32 - زن مرد 

 روزانه 31212 مهندسي شيمي 32 - زن مرد 

 روزانه 31213 مهندسي صنايع 32 - زن مرد 

 روزانه 31214 مهندسي عمران 32 - زن مرد 

 روزانه 31215 مهندسي كامپيوتر 32 - زن مرد 

 روزانه 31216 مهندسي معماري 32 - زن مرد 

 روزانه 31217 مهندسي مكانيك 32 - زن مرد 

 روزانه 31218 مهندسي مواد و متالورژي 32 - زن مرد 

 روزانه 31219 مهندسي هوافضا 32 - زن مرد 

 نوبت دوم 31220 مهندسي برق 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 31221 مهندسي پزشكي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 31222 ندسي پليمرمه 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 31223 مهندسي شهرسازي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 31224 مهندسي شيمي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 31225 مهندسي صنايع 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 31226 مهندسي عمران 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 31227 مهندسي كامپيوتر 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 31228 عماريمهندسي م 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 31229 مهندسي مكانيك 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 31230 مهندسي مواد و متالورژي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 31231 مهندسي هوافضا 3 - زن مرد 

 مركز آموزش عالي فيروز آباد

 روزانه 31232 مهندسي برق 45 - زن مرد 

زانهرو 31233 مهندسي صنايع 30 - زن مرد   

 روزانه 31234 مهندسي مكانيك 35 - زن مرد 
 مركز آموزش عالي الر

 روزانه 31235 مهندسي برق 30 - زن مرد 

 روزانه 31236 مهندسي شهرسازي 25 - زن مرد 

 روزانه 31237 مهندسي شيمي 30 - زن مرد 

 
 روزانه 31238 مهندسي صنايع 30 - زن مرد

 روزانه 31239 مهندسي كامپيوتر 35 - 15 20 

 روزانه 31240 مهندسي مكانيك 35 - زن مرد 

 روزانه 35564 روانشناسي 4 - 2 2 
 مركز آموزش عالي المرد

 روزانه 31241 مهندسي انرژي 25 - 10 15 

 روزانه 31242 مهندسي ايمني و بازرسي فني 25 - 10 15 

 روزانه 31243 مهندسي شيمي 25 - 10 15 

 روزانه 31244 نفتمهندسي  25 - - مرد 

 روزانه 35565 مديريت صنعتي 3 - 1 2 
 مركز آموزش عالي محالت )ويژه برادران(

 روزانه 31245 مهندسي صنايع 50 - - مرد 

 روزانه 31246 مهندسي عمران 50 - - مرد 

 روزانه 31247 مهندسي كامپيوتر 50 - - مرد 

 روزانه 31248 مهندسي مكانيك 50 - - مرد 

 نوبت دوم 31249 مهندسي صنايع 10 - - مرد 
 نوبت دوم 31250 مهندسي عمران 10 - - مرد 
 نوبت دوم 31251 مهندسي كامپيوتر 10 - - مرد 
 نوبت دوم 31252 مهندسي مكانيك 10 - - مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي اراك
 روزانه 35566 كار مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني 4 - زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه .

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
 روزانه 35567 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 5 - زن مرد بدون خوابگاه

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه

 روزانه 35568 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 5 - زن مرد 
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 روزانه 35569 رفه اي و ايمني كارمهندسي بهداشت ح 5 - زن مرد 
 پرديس خودگردان 35570 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 2 - 1 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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 كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز 

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 35571 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 6 - زن مرد ابگاه مشاركتي )ظرفيت محدود(خو

 ظرفيت مازاد 35572 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد بدون خوابگاه
 دانشگاه علوم پزشكي ايران

 روزانه 35573 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد 

 ظرفيت مازاد 35574 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد 
 دانشگاه علوم پزشكي ايالم

 روزانه 35575 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 5 - زن مرد 
 دانشگاه علوم پزشكي بم

 روزانه 35576 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 م پزشكي بندر عباسدانشگاه علو

 روزانه 35577 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

 روزانه 35578 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 5 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 روزانه 35579 هداشت حرفه اي و ايمني كارمهندسي ب 4 - زن مرد 
 اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 روزانه 35580 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد 
 بجنورد -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 

 روزانه 35581 ايمني كار مهندسي بهداشت حرفه اي و 5 - زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 دانشگاه علوم پزشكي زابل

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 
 روزانه 35582 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد معذور مي باشد. 99-98

 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 روزانه 35583 كارمهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني  3 - زن مرد 
 پرديس خودگردان 35584 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان
 روزانه 35585 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 5 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 روزانه 35586 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 4 زن مرد 
 دانشگاه علوم پزشكي سمنان )محل تحصيل دانشكده بهداشت دامغان(

 روزانه 35587 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد 
 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

انهروز 35588 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد   
 تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

 روزانه 35589 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 3 - زن مرد 
 پرديس خودگردان 35590 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 روزانه 35591 ندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كارمه 4 - زن مرد 
 دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 روزانه 35592 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 5 - زن مرد 
 دانشگاه علوم پزشكي قم

 روزانه 35593 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد 
 دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 روزانه 35594 بهداشت حرفه اي و ايمني كار مهندسي 4 - زن مرد 

 ظرفيت مازاد 35595 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد 
 سنندج -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 روزانه 35596 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد 
 دانشگاه علوم پزشكي كرمان

 روزانه 35597 ه اي و ايمني كارمهندسي بهداشت حرف 5 - زن مرد 
 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 روزانه 35598 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 5 - زن مرد 
 دانشگاه علوم پزشكي گناباد

 روزانه 35599 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد 
 رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

محل تحصيل  -ابگاه بويژه براي پسران عدم تعهد در ارايه خو
 روزانه 35600 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 3 - زن مرد دانشكده بهداشت رشت

محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
 ظرفيت مازاد 35601 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد دانشكده بهداشت رشت

 خرم آباد -اه علوم پزشكي لرستان دانشگ
 روزانه 35602 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 3 - زن مرد بدون خوابگاه

 ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 روزانه 35603 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد 

خودگردان پرديس 35604 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد   
 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 روزانه 35605 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد 
 دانشگاه علوم پزشكي همدان

 روزانه 35606 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 6 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
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 دانشگاه علوم پزشكي يزد

 شظرفيت پذير جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 محل
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد 
 روزانه 35607 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 5 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 دانشگاه علوم پزشكي يزد )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي ابركوه(
 روزانه 35608 داشت حرفه اي و ايمني كارمهندسي به 4 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 دانشكده علوم پزشكي آبادان

 روزانه 35609 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 3 - زن مرد 
 دانشكده علوم پزشكي اسفراين

 روزانه 35610 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 2 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 ايرانشهردانشكده علوم پزشكي 

 روزانه 35611 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 3 - زن مرد محدوديت در نقل و انتقال
 دانشكده علوم پزشكي ساوه

 روزانه 35612 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 3 زن مرد فاقد خوابگاه
 دانشكده علوم پزشكي شوشتر

 روزانه 35613 ارمهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني ك 3 - زن مرد 
 دانشكده علوم پزشكي الرستان )محل تحصيل دانشكده بهداشت شهرستان اوز(

 روزانه 35614 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 3 - زن مرد 

 ظرفيت مازاد 35615 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد 
 دانشكده علوم پزشكي نيشابور

 روزانه 35616 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد فاقد خوابگاه

 
 سهميه مناطق محرومهاي تحصيلي رشته

 خيلي مهم: اتتذكر
 باشد.مي« روزانه»هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم دوره تحصيلي در كليه رشته -1
و همچنين شرايط و شجو در مناطق محروم مندرج در فصل اول هاي محروم از نحوه پذيرش دانهاي تحصيلي استانداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -2

 مطلع گردند. ها )مندرج در سايت اين سازمان(بخش پيوستها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در ضوابط دانشگاه
 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم ايالم

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37001 علوم و مهندسي آب 1 - زن مرد دانشگاه ايالم
 37002 مهندسي ايمني و بازرسي فني 1 - زن مرد دانشگاه صنعت نفت )محل تحصيل واحد آبادان(

 37003 مهندسي برق 2 - زن مرد دانشگاه ايالم
 37004 مهندسي شيمي 1 - زن مرد دانشگاه ايالم
 37005 مهندسي عمران 2 - زن مرد دانشگاه ايالم

 37006 مهندسي ماشين هاي ريلي 1 - زن مرد دانشگاه اصفهان
 37007 مهندسي معماري 1 - زن مرد دانشگاه ايالم
 37008 مهندسي مكانيك 1 - زن مرد دانشگاه ايالم

 37009 مهندسي مواد و متالورژي 1 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 37010 مهندسي نفت 2 - زن مرد المدانشگاه اي

 37536 شيمي كاربردي 1 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم بوشهر

 37011 علوم كامپيوتر 2 - 1 1 دانشگاه فسا
 37012 معماري داخلي 2 - 1 1 دانشگاه هنر شيراز

 37013 يمني و بازرسي فنيمهندسي ا 2 - - مرد مركز آموزش عالي المرد
 37014 مهندسي برق 1 - - مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 37015 مهندسي پليمر 2 - 1 1 دانشگاه ياسوج )محل تحصيل دانشكده نفت وگاز گچساران(
 37016 مهندسي شهرسازي 2 - 1 1 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
 37017 يميمهندسي ش 2 - 1 1 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
 37018 مهندسي عمران 2 - 1 1 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
 37019 مهندسي كامپيوتر 2 - 1 1 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
 37020 مهندسي مكانيك 2 - - مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
 37021 مهندسي نفت 2 - - مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 ان محروم چهارمحال وبختياريمخصوص داوطلبان بومي است
 37022 علوم و مهندسي آب 2 - زن مرد دانشگاه شهركرد
 37023 مهندسي برق 4 - زن مرد دانشگاه شهركرد
 37024 مهندسي پزشكي 2 - زن مرد دانشگاه اصفهان

 37025 مهندسي پزشكي 2 - زن مرد توضيحات در انتهاي دفترچه -دانشگاه ميبد 
 37026 مهندسي خط و سازه هاي ريلي 1 - زن مرد دانشگاه اصفهان

 37027 مهندسي شهرسازي 3 - زن مرد دانشگاه هنر اصفهان
 37028 مهندسي شيمي 2 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 37029 مهندسي عمران 3 - زن مرد دانشگاه شهركرد
 37030 مهندسي كامپيوتر 4 - زن مرد دانشگاه شهركرد

 37031 مهندسي معماري 2 - زن مرد اصفهان دانشگاه هنر
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   30 صفحه     
 

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم چهارمحال وبختياري  ادامه

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37032 مهندسي مكانيك 3 - زن مرد دانشگاه شهركرد
 37033 مواد و متالورژيمهندسي  2 - زن مرد دانشگاه شهركرد

 37034 مهندسي نفت 2 - زن مرد دانشگاه صنعتي اصفهان
 37035 مهندسي نقشه برداري 3 - زن مرد دانشگاه اصفهان
 37036 مهندسي هوافضا 5 - زن مرد دانشگاه اصفهان
 37541 حسابداري 1 - زن مرد دانشگاه اصفهان

 وچستانمخصوص داوطلبان بومي استان محروم سيستان وبل
 37105 علوم و مهندسي آب 2 - 1 1 دانشگاه زابل

 37106 مهندسي اپتيك و ليزر 2 - 1 1 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 37107 مهندسي برق 2 - 1 1 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 37108 مهندسي پزشكي 2 - 1 1 دانشگاه نيشابور
 37109 يمرمهندسي پل 2 - 1 1 دانشگاه فردوسي مشهد

 37110 مهندسي شهرسازي 2 - 1 1 دانشگاه زابل
 37111 مهندسي عمران 2 - 1 1 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 37112 مهندسي كامپيوتر 2 - 1 1 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 37113 مهندسي مكانيك 2 - 1 1 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 37114 مهندسي نقشه برداري 2 - 1 1 ابلدانشگاه ز
 37115 مهندسي هوافضا 2 - 1 1 دانشگاه فردوسي مشهد

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كردستان
 37116 علوم و مهندسي آب 1 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 

 37117 مهندسي اپتيك و ليزر 3 - زن مرد دانشگاه مالير
 37118 مهندسي برق 2 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 

 37119 مهندسي پزشكي 2 - زن مرد دانشگاه صنعتي همدان
 37120 مهندسي صنايع 2 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 
 37121 مهندسي كامپيوتر 4 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 
 37122 غذايي مهندسي ماشين هاي صنايع 2 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 
 37123 مهندسي معدن 2 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 
 37124 مهندسي مكانيك 2 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 

 37125 مهندسي مواد و متالورژي 2 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37126 مهندسي نفت 2 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 37576 اقتصاد 1 - زن مرد سنندج -ن دانشگاه كردستا
امكان مهمان و انتقال از دانشكده  -همدان )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن(  -دانشگاه بوعلي سينا 

 مديريت و حسابداري رزن به دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد.
 37577 مديريت صنعتي 1 - - مرد

 كرمانشاهمخصوص داوطلبان بومي استان محروم 
 37164 علوم و مهندسي آب 2 - - مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37165 مهندسي اپتيك و ليزر 2 - - مرد دانشگاه مالير

 37166 مهندسي برق 3 - - مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 37167 مهندسي بهره برداري راه آهن 3 - - مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه

 37168 مهندسي پزشكي 3 - - مرد دانشگاه صنعتي همدان
 37169 مهندسي پليمر 2 - - مرد دانشگاه اروميه
 37170 مهندسي ساخت و توليد 2 - - مرد دانشگاه تبريز

امكان انتقال از آموزشكده فني  -همدان )محل تحصيل آموزشكده فني كبودرآهنگ(  -دانشگاه بوعلي سينا 
 ندارد.كبودرآهنگ به دانشگاه بوعلي سينا وجود 

 37171 مهندسي شهرسازي 2 - - مرد

 37172 مهندسي صنايع 2 - - مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 37173 مهندسي عمران 2 - - مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه

 37174 مهندسي كامپيوتر 2 - - مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37175 مهندسي معدن 2 - - مرد سنندج -دانشگاه كردستان 

 37176 مهندسي معماري 2 - - مرد كرمانشاه -انشگاه رازي د
 37177 مهندسي مكانيك 2 - - مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه

 37178 مهندسي نفت 2 - - مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37179 مهندسي نقشه برداري 2 - - مرد اسد آباد همدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسد آبادي 

 بان بومي استان محروم كهكيلويه وبويراحمدمخصوص داوطل
 37180 علوم و مهندسي آب 2 - زن مرد دانشگاه شيراز

 37181 مهندسي انرژي 3 - زن مرد مركز آموزش عالي المرد
 37182 مهندسي ايمني و بازرسي فني 3 - زن مرد مركز آموزش عالي المرد

 37183 مهندسي پليمر 2 - زن مرد ن(دانشگاه ياسوج )محل تحصيل دانشكده نفت وگاز گچسارا
 37184 مهندسي شيمي 2 - زن مرد دانشگاه ياسوج

 37185 مهندسي صنايع 3 - زن مرد دانشگاه صنعتي شيراز
 37186 مهندسي مواد و متالورژي 2 - زن مرد دانشگاه ياسوج
 37600 حسابداري 1 - زن مرد دانشگاه جهرم

 37601 سيروانشنا 1 - زن مرد دانشگاه ياسوج
 37603 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 37604 مديريت دولتي 1 - زن مرد بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 37605 مديريت صنعتي 1 - زن مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
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   31 صفحه     
 

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم لرستان

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
يمسالن  عنوان رشته 

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37209 فيزيك مهندسي 1 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 37210 مهندسي ايمني و بازرسي فني 1 - زن مرد دانشگاه صنعت نفت )محل تحصيل واحد آبادان(

 37213 مهندسي پزشكي 2 - زن مرد دانشگاه اصفهان
 37216 مهندسي خط و سازه هاي ريلي 3 - - مرد ندانشگاه اصفها
 37220 مهندسي شيمي 1 - زن مرد دانشگاه ايالم

 37222 مهندسي صنايع 2 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 37227 مهندسي ماشين هاي ريلي 2 - - مرد دانشگاه اصفهان

 37229 غذاييمهندسي ماشين هاي صنايع  2 - زن مرد دانشگاه شهركرد
 37232 مهندسي معماري 2 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

 37236 مهندسي مواد و متالورژي 2 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 37237 مهندسي نساجي 2 - 1 1 دانشگاه صنعتي اصفهان

 37238 مهندسي نفت 1 - زن مرد دانشگاه ايالم
 37239 مهندسي نقشه برداري 2 - زن مرد دزفول -شاپور  دانشگاه صنعتي جندي

 37240 مهندسي هوافضا 1 - زن مرد دانشگاه اصفهان
 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم هرمزگان

 37241 مهندسي انرژي 3 - 1 2 مركز آموزش عالي المرد
 37242 مهندسي ايمني و بازرسي فني 3 - 1 2 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 37243 مهندسي پليمر 3 - 1 2 دانشگاه ياسوج )محل تحصيل دانشكده نفت وگاز گچساران(
 37244 مهندسي دريا 2 - 1 1 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 37245 مهندسي صنايع 3 - 1 2 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 37246 مهندسي مكانيك 2 - - مرد بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 37247 مهندسي مواد و متالورژي 3 - 1 2 شيراز دانشگاه
 37248 مهندسي نفت 2 - زن - بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 37249 مهندسي نفت 2 - - مرد مركز آموزش عالي المرد
 

 و ساير مصوبات زاده ، سيلزدهمناطق زلزله مخصوص داوطلبانهاي تحصيلي رشته
 خيلي مهم: اتتذكر

 باشد.مي« روزانه»اين بخش هاي تحصيلي ه رشتهدوره تحصيلي در كلي -1
از نحوه پوذيرش دانشوجو در منواطق محوروم      مخصوص داوطلبان مناطق زلزله زده و ساير مصوباتهاي تحصيلي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -2

ها )مندرج در سوايت ايون سوازمان(    جو در بخش پيوستها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشو همچنين شرايط و ضوابط دانشگاهمندرج در فصل اول 
 مطلع گردند.

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان خراسان شمالي

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37037 علوم و مهندسي آب 1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد
 37038 مهندسي برق 4 - زن مرد ورددانشگاه بجن

 37039 مهندسي برق 4 - زن مرد مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين
 37040 مهندسي پليمر 1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد

 37041 مهندسي شهرسازي 4 - زن مرد دانشگاه بجنورد
 37042 مهندسي شيمي 4 - زن مرد دانشگاه بجنورد

 37043 مهندسي صنايع 3 - زن مرد رددانشگاه بجنو
 37044 مهندسي صنايع 4 - زن مرد مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

 37045 مهندسي عمران 3 - زن مرد دانشگاه بجنورد
 37046 مهندسي عمران 4 - زن مرد مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

 37047 وترمهندسي كامپي 4 - زن مرد دانشگاه بجنورد
 37048 مهندسي كامپيوتر 4 - زن مرد مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

 37049 مهندسي معماري 3 - زن مرد دانشگاه بجنورد
 37050 مهندسي مكانيك 4 - زن مرد دانشگاه بجنورد

 37051 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد
 37052 مهندسي نقشه برداري 3 - زن مرد بجنورددانشگاه 

 37543 اقتصاد 2 - زن مرد دانشگاه بجنورد
 37545 حسابداري 1 - زن مرد دانشگاه بجنورد
 37546 روانشناسي 1 - زن مرد دانشگاه بجنورد
 37549 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد دانشگاه بجنورد

 ن خوزستانمخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استا
 37053 آمار 2 - زن مرد اهواز –دانشگاه شهيد چمران 

 37054 الكترونيك و مخابرات دريايي 3 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 37055 دكتراي پيوسته فيزيك 1 - زن مرد دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

 37056 اضيات و كاربردهاري 3 - زن مرد اهواز –دانشگاه شهيد چمران 
 37057 رياضيات و كاربردها 3 - زن مرد دزفول –دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 37058 رياضيات و كاربردها 2 - زن مرد بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء)ص( 
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 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان خوزستان ادامه

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
يمسالن كدرشته  عنوان رشته 

 اول دوم زن مرد محل
 37059 رياضيات و كاربردها 2 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 37060 علوم كامپيوتر 2 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 37061 علوم و مهندسي آب 1 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 37062 علوم و مهندسي آب 2 - زن مرد مالثاني اهواز -ورزي و منابع طبيعي خوزستاندانشگاه علوم كشا
 37063 فيزيك 2 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 37064 فيزيك مهندسي 3 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 37065 معماري داخلي 1 - زن مرد دانشگاه هنر شيراز

 37066 مهندسي انرژي 2 - زن مرد مدانشگاه صنعتي ق
 37067 مهندسي ايمني و بازرسي فني 2 - زن مرد دانشگاه صنعت نفت )محل تحصيل واحد آبادان(

 37068 مهندسي برق 4 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 37069 مهندسي برق 1 - زن مرد دانشگاه صنعت نفت )محل تحصيل واحد اهواز(

 37070 مهندسي برق 4 - زن مرد دزفول -جندي شاپور  دانشگاه صنعتي
 37071 مهندسي برق 3 - زن مرد بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء)ص( 

 37072 مهندسي برق 3 - - مرد سوسنگرد -دانشگاه صنعتي شهداي هويزه 
 37073 مهندسي پزشكي 3 - زن مرد دانشگاه اصفهان

 37074 مهندسي دريا 2 - زن مرد رمشهردانشگاه علوم و فنون دريايي خ
 37075 مهندسي ساخت و توليد 3 - زن مرد دانشگاه صنعتي اراك

 37076 مهندسي شهرسازي 1 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 37077 مهندسي شيمي 2 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 37078 مهندسي شيمي 2 - زن مرد دانشگاه صنعت نفت )محل تحصيل واحد آبادان(
 37079 مهندسي شيمي 2 - زن مرد دانشگاه صنعت نفت )محل تحصيل واحد اهواز(

 37080 مهندسي شيمي 3 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 37081 مهندسي صنايع 2 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

ردم اهواز -دانشگاه شهيد چمران   37082 مهندسي عمران 2 - زن 
 37083 مهندسي عمران 3 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

 37084 مهندسي عمران 3 - زن مرد بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء)ص( 
 37085 مهندسي كامپيوتر 2 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 37086 مهندسي كامپيوتر 2 - زن مرد ولدزف -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 37087 مهندسي كامپيوتر 3 - زن مرد بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء)ص( 

 37088 مهندسي كشتي )موتور( 1 - - مرد دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
 37089 مهندسي ماشين آالت دريايي 2 - - مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 37090 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 1 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 37091 مهندسي معماري 2 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 37092 مهندسي معماري 1 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 37093 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 2 - زن مرد اهواز مالثاني -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 37094 مهندسي مكانيك 3 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 37095 مهندسي مكانيك 2 - زن مرد دانشگاه صنعت نفت )محل تحصيل واحد آبادان(

 37096 مهندسي مكانيك 4 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 37097 مهندسي مكانيك 3 - زن مرد بهبهان -صنعتي خاتم االنبياء)ص(  دانشگاه

 37098 مهندسي مكانيك 3 - - مرد سوسنگرد -دانشگاه صنعتي شهداي هويزه 
 37099 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 1 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 37100 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 2 - زن مرد ثاني اهوازمال -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 37101 مهندسي مواد و متالورژي 3 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 37102 مهندسي نفت 2 - زن مرد دانشگاه صنعت نفت )محل تحصيل واحد آبادان(
 37103 سي نفتمهند 3 - زن مرد دانشگاه صنعت نفت )محل تحصيل واحد اهواز(

 37104 مهندسي نقشه برداري 2 - زن مرد دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 37552 اقتصاد 1 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان گلستان
 37187 علوم كامپيوتر 2 - زن مرد گرگان -دانشگاه گلستان 

نز مرد دانشگاه گنبد  37188 علوم و مهندسي آب 1 - 
 37189 فيزيك مهندسي 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 37190 مهندسي برق 2 - زن مرد گرگان -دانشگاه گلستان 
 37191 مهندسي برق 2 - زن مرد دانشگاه گنبد

 37192 مهندسي پليمر 2 - زن مرد گرگان -دانشگاه گلستان 
 37193 مهندسي دريا 1 - زن مرد رواني بابلدانشگاه صنعتي نوشي

 37194 مهندسي ساخت و توليد 2 - زن مرد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
 37195 مهندسي شهرسازي 1 - زن مرد بابلسر -دانشگاه مازندران 
 37196 مهندسي شيمي 1 - زن مرد گرگان )محل تحصيل دانشكده علي آباد كتول( -دانشگاه گلستان 

 37197 مهندسي صنايع 1 - زن مرد گرگان -نشگاه گلستان دا
 37198 مهندسي عمران 1 - زن مرد گرگان )محل تحصيل دانشكده علي آباد كتول( -دانشگاه گلستان 
 37199 مهندسي عمران 2 - زن مرد گرگان -دانشگاه گلستان 
 37200 مهندسي كامپيوتر 1 - زن مرد گرگان -دانشگاه گلستان 

 37201 مهندسي كامپيوتر 2 - زن مرد اه گنبد )محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي مينودشت(دانشگ
 37202 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 2 - زن مرد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 37203 مهندسي معماري 1 - زن مرد گرگان -دانشگاه گلستان 
 37204 مهندسي مكانيك 1 - زن مرد گرگان -دانشگاه گلستان 

 37205 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 2 - زن مرد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 37206 مهندسي مواد و متالورژي 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 37606 اقتصاد 1 - زن مرد گرگان -دانشگاه گلستان 
 37607 اقتصاد 1 - زن مرد دانشگاه گنبد
 37610 روانشناسي 1 - زن مرد دانشگاه گنبد

 37613 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد گرگان -دانشگاه گلستان 
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 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان لرستان

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 اول دوم زن مرد محل

 37207 علوم كامپيوتر 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 37208 علوم و مهندسي آب 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 37211 مهندسي برق 2 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
 37212 مهندسي برق 3 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 37214 سي پزشكيمهند 2 - زن مرد دانشگاه صنعتي همدان
 37215 مهندسي پليمر 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 37217 مهندسي ساخت و توليد 2 - زن مرد دانشگاه اراك
 37218 مهندسي شهرسازي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 37219 مهندسي شيمي 3 - زن مرد دانشگاه اراك
 37221 صنايع مهندسي 2 - زن مرد دانشگاه اراك

 37223 مهندسي عمران 2 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
 37224 مهندسي عمران 3 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 37225 مهندسي كامپيوتر 2 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
 37226 مهندسي كامپيوتر 2 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 37228 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 1 - زن مرد همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
 37230 مهندسي معدن 2 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 37231 مهندسي معماري 1 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
 37233 يكمهندسي مكان 2 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

 37234 مهندسي مكانيك 2 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 37235 مهندسي مواد و متالورژي 3 - زن مرد دانشگاه اراك

 37616 اقتصاد 1 - زن مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
 37618 اريحسابد 1 - - مرد خرم آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر( -دانشگاه لرستان 
 37620 روانشناسي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 37623 علوم ورزشي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 37625 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 اباجاني، جوانرود، داالهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشيرين، گيالنغرب و همچنين مخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده شهرستان هاي اسالم آباد غرب، پاوه، ثالث ب

 هاي كوزران و ماهيدشت شهرستان كرمانشاه از استان كرمانشاهبخش
 37144 علوم كامپيوتر 3 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 37145 علوم كامپيوتر 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 37146 علوم و مهندسي آب 2 - زن مرد كرمانشاه -ي دانشگاه راز

 37147 فيزيك مهندسي 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 37148 مهندسي برق 6 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 37149 مهندسي برق 6 - زن مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 37150 مهندسي شيمي 2 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 37151 مهندسي شيمي 2 - زن مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 37152 مهندسي صنايع 2 - زن مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه

 37153 مهندسي عمران 5 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37154 مهندسي عمران 3 - زن مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه

 37155 مهندسي كامپيوتر 6 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37156 مهندسي كامپيوتر 3 - زن مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه

 37157 مهندسي معماري 5 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37158 مهندسي مكانيك 5 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 37159 مهندسي مكانيك 3 - زن مرد دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 37160 مهندسي مكانيك بيوسيستم )كشاورزي( 1 - زن مرد كرمانشاه -ازي دانشگاه ر

 37161 مهندسي مواد و متالورژي 4 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37162 مهندسي نساجي 4 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37163 مهندسي نفت 4 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37586 اقتصاد 3 - زن مرد مانشاهكر -دانشگاه رازي 
 37594 مديريت مالي 2 - زن مرد كرمانشاه )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود( -دانشگاه رازي 

 37595 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 مخصوص داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد

 37250 مهندسي برق 1 - زن مرد بندر عباس -رمزگان دانشگاه ه
 37251 مهندسي عمران 1 - زن مرد بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 37252 مهندسي كامپيوتر 1 - زن مرد بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 ، كهنوج و منوجان(مخصوص داوطلبان بومي جنوب استان كرمان)شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ
 37127 علوم كامپيوتر 1 - زن مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 37128 علوم و مهندسي آب 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت
 37129 مهندسي برق 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت

 37130 مهندسي شيمي 1 - زن مرد رفسنجان -دانشگاه ولي عصر)عج( 
 37131 مهندسي صنايع 1 - زن مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 37132 مهندسي صنايع 1 - زن مرد مجتمع آموزش عالي بم
 37133 مهندسي عمران 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت

 37134 مهندسي عمران 1 - زن مرد رفسنجان -دانشگاه ولي عصر)عج( 
 37135 مهندسي كامپيوتر 1 - زن مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 37136 مهندسي كامپيوتر 1 - زن مرد رفسنجان -ولي عصر)عج(  دانشگاه
 37137 مهندسي معدن 1 - زن مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 37138 مهندسي معدن 1 - زن مرد رفسنجان -دانشگاه ولي عصر)عج( 
 37139 مهندسي معماري 1 - زن مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 37140 مهندسي مكانيك 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت
 37141 مهندسي مكانيك 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي سيرجان

 37142 مهندسي مواد و متالورژي 1 - زن مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 37143 مهندسي نقشه برداري 1 - زن مرد دانشگاه صنعتي سيرجان

 37578 اقتصاد 1 - زن مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 DR139805165 
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 )ويژه داوطلبان آزاد( هاي تربيت دبير شهيد رجايي و فرهنگياندانشگاهتحصيلي هاي شتهر
 خيلي مهم: اتتذكر

 هاي دانشگاه فرهنگيان ) بهه جهزء رشهته   هاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در نيمسال دوم )بهمن ماه( و در كليه كدرشته محلظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -1
 باشد.( در نيمسال اول )مهرماه( مي است «بمهن ماه»بيت بدني كه پذيرش آن در نيمسال دوم آموزش تر

 ضروري است. سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در رشته انتخاب به شدن مجاز براي مربوط، زيرگروه در باالتر و  6500 كل نهايي نمره حداقل كسب -2
باشوند اموا در   هاي مربوط به اسوتان خوود موي   محلتمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397راي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شو -3

هايي كه داراي اولويوت  ها يا بخشاوطلبان بومي آن شهرمحل نوشته شده است( ابتدا د هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است )اين موضوع در مقابل كدرشتهمحل كدرشته
محول  »، «محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخور »، «محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر»، «محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر»شهر )يا بخش(   4شهر )يا بخش( از  2هستند )حداقل 

شود. شايان ذكر است از پذيرفته شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز پذيرش انجام مياشته باشد( پذيرش ميبا شهر )يا بخش( رشته تعيين شده، تطابق د« تولد
 اخذ خواهد شد.« خدمتپرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / محل » شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يا بخش مندرج در محل خدمت ستون 

ها )مندرج بخش پيوستدر مندرج هاي مزبور دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان تحصيلي  هايداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -4
 .مطلع گردنددر سايت اين سازمان( 

 بوه  نسبت ،ها )مندرج در سايت اين سازمان(بخش پيوست در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايستميفرهنگيان،  دانشگاهدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و  تحصيلي هايرشته هب عالقمند داوطلبان كليه -5
كوه بعود از مرحلوه     گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. يندنما اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هايمحل رشته انتخاب

 بابوت  ،شوتاب  شوبكه  عضوو  بوانكي  هايكارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال( هزارشصت و نه ) 000/69 مبلغ اوالً كه شوندمي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً شود،انتخاب رشته انجام مي
 .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هايرشته انتخاب به نسبت ثانياً و نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي

 000/69 مبلوغ برگزار شد شركت نموده و ثانياً  6/5/1398تا  3هاي آموزش تربيت بدني اقدام نمايند، كه اوالً در آزمون عملي اين رشته كه در تاريخ توانند نسبت به انتخاب كد رشته محلداوطلباني مي -6
 باشند. نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هايكارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال( هزارشصت و نه )

 
 مخصوص داوطلبان استان آذربايجان شرقي

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس ت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولوي
 محل

 40001 آموزش رياضي 2 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهرپرديس بنت 
 40002 آموزش رياضي 1 زن اي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت گوگانالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهپرديس بنت 
 40003 آموزش رياضي 2 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكوپرديس بنت 
 40004 آموزش رياضي 1 زن كو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچيالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسپرديس بنت 
 40005 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسروشاهپرديس بنت 
 40006 آموزش رياضي 1 زن ان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان ابادالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستپرديس بنت 
 40007 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت تركمانچايپرديس بنت 
 40008 آموزش رياضي 1 زن ل خدمت كندوانالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محپرديس بنت 
 40009 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داشپرديس بنت 
 40010 آموزش رياضي 1 زن ناب، ملكان، هشترود/محل خدمت مراغهالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بپرديس بنت 
 40011 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت عجب شيرپرديس بنت 

 40012 آموزش رياضي 1 زن ي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت بنابالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومپرديس بنت 
 40013 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت ملكانپرديس بنت 
 40014 آموزش رياضي 1 زن ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت نظركهريزيالهدي صدر رشت/ اپرديس بنت 
 40015 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خارواناپرديس بنت 
 40016 آموزش رياضي 1 زن هدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت مهربانالپرديس بنت 
 40017 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت هريسپرديس بنت 
 40018 آموزش رياضي 1 زن صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجه الهديپرديس بنت 
 40019 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت كليبرپرديس بنت 
 40020 آموزش رياضي 2 زن شت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبسترالهدي صدر رپرديس بنت 
 40021 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت صوفيانپرديس بنت 
 40022 آموزش رياضي 1 زن ويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت جلفاالهدي صدر رشت/ اولپرديس بنت 
 40023 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/محل خدمت چاراويماقپرديس بنت 

 40024 آموزش رياضي 1 مرد لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/محل خدمت چاراويماقپرديس عالمه اميني تبريز/ او
 40025 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت كليبر

 40026 آموزش رياضي 1 مرد يز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت عشايرپرديس عالمه اميني تبر
 40027 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت هوراند

 40028 آموزش رياضي 1 مرد ز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجهپرديس عالمه اميني تبري
 40029 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر

 40030 آموزش رياضي 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت تسوج پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت
 40031 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت صوفيان

 40032 آموزش رياضي 1 مرد ا داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت جلفاپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش ب
 40033 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/محل خدمت ورزقان

 40034 آموزش رياضي 1 مرد ان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت هريسپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلب
 40035 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت مهربان

 40036 آموزش رياضي 1 مرد بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خارواناپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 40037 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت نظركهريزي

 40038 آموزش رياضي 1 مرد ش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داشپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذير
 40039 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت مراغه

 40040 آموزش رياضي 1 مرد ي تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت عجب شيرپرديس عالمه امين
 40041 رياضيآموزش  1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت بناب

 40042 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت ملكان
 40043 آموزش رياضي 1 مرد دمت بستان ابادپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خ

 40044 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت تركمانچاي
 40045 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كندوان

 40046 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر
 40047 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت گوگان

 40048 آموزش رياضي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو
 40049 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچي

 40050 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسروشاه
 40051 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر

 40052 آموزش فيزيك 1 مرد رديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكوپ
 40053 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچي
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 آذربايجان شرقي مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 40054 آموزش فيزيك 1 مرد ابادپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان 
 40055 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت مراغه

 40056 آموزش فيزيك 1 مرد اب، ملكان، هشترود/محل خدمت ملكانپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بن
 40057 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت مهربان

 40058 آموزش فيزيك 1 مرد ستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبسترپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شب
 40059 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر

 40060 آموزش فيزيك 1 زن س، وزرقان، اهر/محل خدمت هريسپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هري
 40061 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت مراغه

 40062 آموزش فيزيك 1 زن شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان اباد پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
 40063 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر

 40064 آموزش فيزيك 1 زن ش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكوپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذير
 40065 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچي

 40066 مهندسي برق 1 مرد استان آذربايجان شرقي/محل خدمت ميانهشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي  تهران/ -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40067 مهندسي برق 1 مرد آذربايجان شرقي/محل خدمت مراغه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40068 مهندسي برق 1 مرد آذربايجان شرقي/محل خدمت بناب استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي ران/ ته -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40069 مهندسي برق 1 مرد آذربايجان شرقي/محل خدمت خسروشاه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40070 مهندسي برق 1 مرد آذربايجان شرقي/محل خدمت شبستر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
 40071 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد آذربايجان شرقي/محل خدمت اسكو استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40072 مهندسي عمران 1 مرد آذربايجان شرقي/محل خدمت ايلخچي استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -ر شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبي
 40073 مهندسي عمران 1 مرد آذربايجان شرقي/محل خدمت ملكان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40074 مهندسي عمران 1 مرد آذربايجان شرقي/محل خدمت شبستر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 
 40075 مهندسي كامپيوتر 1 مرد آذربايجان شرقي/محل خدمت ملكان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40076 مهندسي كامپيوتر 1 مرد آذربايجان شرقي/محل خدمت سراب استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40077 مپيوترمهندسي كا 1 زن آذربايجان شرقي/محل خدمت جلفا استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40078 مهندسي معماري 1 زن آذربايجان شرقي/محل خدمت آذرشهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40079 مهندسي معماري 1 مرد آذربايجان شرقي/محل خدمت نظركهريزي استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40080 مهندسي مكانيك 1 مرد آذربايجان شرقي/محل خدمت ملكان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40081 مهندسي مكانيك 1 مرد خدمت ميانهآذربايجان شرقي/محل  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40082 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد آذربايجان شرقي/محل خدمت بناب استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 46576 آموزش ابتدايي 1 مرد ، جلفا، مرند/محل خدمت خارواناپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر
 46577 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت اهر

 46578 آموزش ابتدايي 1 مرد قان، اهر/محل خدمت هريسپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزر
 46579 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت مهربان

 46580 آموزش ابتدايي 1 مرد يس، بستان آباد/محل خدمت سرابپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هر
 46581 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت مرند

 46582 آموزش ابتدايي 1 مرد ند، جلفا/محل خدمت شبسترپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مر
 46583 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت تسوج

 46584 آموزش ابتدايي 1 مرد لفا/محل خدمت صوفيانپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، ج
 46585 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت جلفا

 46586 آموزش ابتدايي 1 مرد ين/محل خدمت كليبرپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفر
 46587 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت عشاير

 46588 آموزش ابتدايي 1 مرد فرين/محل خدمت هوراندپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآ
 46589 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/محل خدمت ورزقان

 46590 آموزش ابتدايي 1 مرد ز/محل خدمت خواجهپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبري
 46591 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/محل خدمت هشترود

 46592 آموزش ابتدايي 1 مرد ويماق، مراغه/محل خدمت چاراويماقپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چارا
 46593 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خداآفرين، كليبر/محل خدمت خداآفرين

 46594 آموزش ابتدايي 1 مرد ه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت نظركهريزيپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغ
 46595 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت مراغه

 46596 آموزش ابتدايي 1 مرد اوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت عجب شيرپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با د
 46597 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت بناب

 46598 آموزش ابتدايي 1 مرد مه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت ملكانپرديس عال
 46599 ابتداييآموزش  1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داش

 46600 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت ميانه
 46601 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت تركمانچاي

 46602 آموزش ابتدايي 1 مرد ني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كندوانپرديس عالمه امي
 46603 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كاغذكنان

 46604 آموزش ابتدايي 2 مرد لبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهرپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوط
 46605 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت گوگان

 46606 آموزش ابتدايي 2 مرد طلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكوپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داو
 46607 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچي

 46608 آموزش ابتدايي 1 مرد طلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسروشاهپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داو
 46609 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان اباد

 46610 آموزش ابتدايي 1 زن ز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت ميانهپرديس فاطمة الزهراء)س( تبري
 46611 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت تركمانچاي

 46612 آموزش ابتدايي 1 زن طلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كندوانپرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داو
 46613 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كاغذكنان

 46614 آموزش ابتدايي 1 زن بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان ابادپرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 46615 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داش

 46616 آموزش ابتدايي 2 زن رش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهرپرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذي
 46617 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت گوگان

 46618 آموزش ابتدايي 1 زن ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكوپرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ ا
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 آذربايجان شرقي مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 46619 آموزش ابتدايي 1 زن فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچيپرديس 
 46620 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسروشاه

 46621 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت مراغه
 46622 آموزش ابتدايي 1 زن رود/محل خدمت عجب شيرپرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشت

 46623 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت بناب
 46624 آموزش ابتدايي 1 زن رستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت ملكانپرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه

 46625 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت نظركهريزي
 46626 آموزش ابتدايي 1 زن يز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خداآفرين، كليبر/محل خدمت خداآفرينپرديس فاطمة الزهراء)س( تبر

 46627 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/محل خدمت هشترود
 46628 آموزش ابتدايي 1 زن لزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/محل خدمت چاراويماقپرديس فاطمة ا

 46629 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجه
 46630 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت كليبر

 46631 اييآموزش ابتد 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت عشاير
 46632 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت هوراند
 46633 موزش ابتداييآ 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/محل خدمت ورزقان

 46634 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت مرند
 46635 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر
 46636 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت تسوج

 46637 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت صوفيان
 46638 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت جلفا
 46639 آموزش ابتدايي 1 زن مت مهربانپرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خد

 46640 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت سراب
 46641 آموزش ابتدايي 1 زن هر/محل خدمت اهرپرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، ا

 46642 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت هريس
 46643 آموزش ابتدايي 1 زن لفا، مرند/محل خدمت خارواناپرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، ج

 آذربايجان غربي مخصوص داوطلبان استان
 40083 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلواناپرديس بنت 
 40084 آموزش رياضي 1 زن بومي شهرستان اروميه/محل خدمت صوماي برادوستالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس بنت 
 40085 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خويپرديس بنت 
 40086 آموزش رياضي 1 زن س/محل خدمت سلماسالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلماپرديس بنت 
 40087 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدرانپرديس بنت 
 40088 آموزش رياضي 1 زن ت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكوالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشپرديس بنت 
 40089 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/محل خدمت مهابادپرديس بنت 
 40090 آموزش رياضي 1 زن ت اشنويهالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمپرديس بنت 

 40091 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت نقده
 40092 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآب

 40093 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت پلدشت
 40094 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت شوط
 40095 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكو

 40096 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت تكاب
 40097 آموزش رياضي 1 مرد رديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت شاهين دژپ

 40098 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي
 40099 آموزش رياضي 1 مرد ج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكانپرديس شهيد مدرس سنند

 40100 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت پيرانشهر
 40101 آموزش رياضي 1 مرد ن بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلواناپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبا

 40102 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت صوماي برادوست
 40103 آموزش فيزيك 1 مرد سردشت/محل خدمت پيرانشهرپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، 

 40104 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت تكاب
 40105 آموزش فيزيك 1 مرد دران/محل خدمت ماكوپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چال

 40106 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكو
 40107 آموزش فيزيك 1 زن خدمت مهابادپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/محل 

 40108 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآب
 40109 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت چايپاره

 40110 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي
 40111 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلماس/محل خدمت سلماس

 40112 آموزش فيزيك 1 زن ديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت شاهين دژپر
 40113 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان

 40114 آموزش فيزيك 1 زن ي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت نقدهپرديس عالمه طباطبائ
 40115 مهندسي برق 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت اشنويه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40116 مهندسي برق 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت مهاباد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -رجايي  دانشگاه تربيت دبير شهيد
 40117 مهندسي برق 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت چايپاره استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40118 مهندسي برق 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت شوط استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -ير شهيد رجايي دانشگاه تربيت دب
 40119 مهندسي برق 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت چالدران استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40120 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت سلماس استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -ت دبير شهيد رجايي دانشگاه تربي
 40121 مهندسي عمران 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت سيلوانا استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40122 مهندسي عمران 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت انزل استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40123 رانمهندسي عم 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت ماكو استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40124 مهندسي كامپيوتر 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت نقده استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40125 مهندسي كامپيوتر 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت پلدشت استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40126 مهندسي كامپيوتر 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت چالدران استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40127 مهندسي كامپيوتر 1 زن خدمت پيرانشهرآذربايجان غربي/محل  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40128 مهندسي كامپيوتر 1 زن آذربايجان غربي/محل خدمت سيلوانا استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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 آذربايجان غربي مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس ا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص ي
 محل

 40129 مهندسي معماري 1 زن آذربايجان غربي/محل خدمت مهاباد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40130 مهندسي معماري 1 مرد 1آذربايجان غربي/محل خدمت اروميه .ناحيه  استانشهرستانهاي ان بومي مخصوص داوطلبتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40131 مهندسي مكانيك 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت بوكان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40132 مهندسي مكانيك 1 مرد آذربايجان غربي/محل خدمت پيرانشهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 46704 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت انزل
 46705 آموزش ابتدايي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلوانا پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با

 46706 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت صوماي برادوست
 46707 آموزش ابتدايي 2 مرد اروميه/محل خدمت نازلو پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان

پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، 
 46708 آموزش ابتدايي 1 مرد چايپاره/محل خدمت چايپاره

ل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصي
 46709 آموزش ابتدايي 2 مرد چايپاره/محل خدمت خوي

پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 46710 آموزش ابتدايي 2 مرد حل خدمت سلماسسلماس/م

پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين 
 46711 آموزش ابتدايي 2 مرد دژ، تكاب/محل خدمت تكاب

زش عالي امام خميني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصيل مركز آمو
 46712 آموزش ابتدايي 1 مرد دژ، تكاب/محل خدمت شاهين دژ

پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 46714 آموزش ابتدايي 4 مرد ر، سردشت/محل خدمت پيرانشهرپيرانشه

پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 46715 آموزش ابتدايي 4 مرد پيرانشهر، سردشت/محل خدمت سردشت

 46716 آموزش ابتدايي 5 مرد ويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكانپرديس شهيد رجايي اروميه/ اول
پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، 

 46717 اييآموزش ابتد 1 مرد پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت پلدشت
پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، 

 46718 آموزش ابتدايي 1 مرد پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدران
ني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خمي

 46719 آموزش ابتدايي 1 مرد پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت شوط
پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، 

 46720 آموزش ابتدايي 1 مرد چالدران/محل خدمت ماكو پلدشت، شوط،
پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، 

 46721 آموزش ابتدايي 2 مرد اشنويه/محل خدمت اشنويه
مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده،  پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصيل

 46722 آموزش ابتدايي 2 مرد اشنويه/محل خدمت نقده
 46723 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مرحمت آباد

 46724 آموزش ابتدايي 1 مرد رديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآبپ
 46725 آموزش ابتدايي 5 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/محل خدمت مهاباد

 46726 آموزش ابتدايي 3 زن / اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/محل خدمت مهابادپرديس عالمه طباطبائي اروميه
 46727 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مرحمت آباد

 46728 آموزش ابتدايي 1 زن داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآبپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، 

 46729 آموزش ابتدايي 1 زن اشنويه/محل خدمت اشنويه
اطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، پرديس عالمه طب

 46730 آموزش ابتدايي 2 زن اشنويه/محل خدمت نقده
تانهاي ماكو، پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرس

 46731 آموزش ابتدايي 1 زن پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت پلدشت
پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، 

 46732 آموزش ابتدايي 1 زن پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدران
رديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پ

 46733 آموزش ابتدايي 1 زن پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت شوط
يرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذ

 46734 آموزش ابتدايي 2 زن پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكو
 46735 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان

آموزش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز 
 46736 آموزش ابتدايي 1 زن سردشت/محل خدمت پيرانشهر

پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، 
 46737 آموزش ابتدايي 2 زن محل خدمت سردشتسردشت/

پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، 
 46738 آموزش ابتدايي 1 زن تكاب/محل خدمت تكاب

ش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموز
 46739 آموزش ابتدايي 1 زن تكاب/محل خدمت شاهين دژ

پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، 
 46740 آموزش ابتدايي 1 زن مت كشاورزتكاب/محل خد

پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 46741 آموزش ابتدايي 3 زن سلماس/محل خدمت سلماس

خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي،  پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري
 46742 آموزش ابتدايي 1 زن چايپاره/محل خدمت چايپاره

پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، 
 46743 داييآموزش ابت 3 زن چايپاره/محل خدمت خوي

 46744 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت انزل
 46745 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلوانا

 46746 آموزش ابتدايي 2 زن باطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت صوماي برادوستپرديس عالمه ط
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 آذربايجان غربي مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 حلم

 46747 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت نازلو
پرديس شهيد رجايي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، 

 46753 آموزش تربيت بدني 1 مرد خوي چايپاره/محل خدمت
پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل 

 46776 آموزش تربيت بدني 1 زن خدمت بوكان
ري خوي(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، پرديس عالمه طباطبائي اروميه )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطه

 46781 آموزش تربيت بدني 1 زن چايپاره/محل خدمت خوي
 46794 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 1پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 

 دبيلار مخصوص داوطلبان استان
 40133 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت مشكين شهرپرديس بنت 
 40134 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت نيرپرديس بنت 

 40135 آموزش رياضي 1 مرد عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت نمين پرديس
 40136 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خلخال

 40137 آموزش رياضي 1 مرد ميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خورش رستمپرديس عالمه ا
 40138 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محل خدمت گرمي

 40139 آموزش رياضي 1 مرد داوطلبان بومي بيله سوار، قشالقدشت /محل خدمت بيله سوار پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با
 40140 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله سوار، قشالقدشت /محل خدمت بيله سوار

 40141 آموزش فيزيك 1 مرد هرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خلخالپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي ش
 40142 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت پارس آباد

 40143 آموزش فيزيك 1 زن انهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت پارس آبادپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست
 40144 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت مشكين شهر

 40145 آموزش فيزيك 1 زن ر، قشالقدشت /محل خدمت بيله سوارپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله سوا
 40146 مهندسي برق 1 مرد اردبيل/محل خدمت پارس آباد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40147 مهندسي برق 1 مرد اردبيل/محل خدمت قشالقدشت ناستاشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40148 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد اردبيل/محل خدمت گرمي استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40149 مهندسي عمران 1 مرد اردبيل/محل خدمت خلخال استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40150 مهندسي عمران 1 مرد اردبيل/محل خدمت گرمي استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40151 مهندسي كامپيوتر 1 مرد حل خدمت نميناردبيل/م استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40152 مهندسي كامپيوتر 1 زن اردبيل/محل خدمت بيله سوار استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40153 مهندسي معماري 1 مرد حل خدمت انگوتاردبيل/م استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40154 مهندسي مكانيك 1 مرد اردبيل/محل خدمت گرمي استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40155 مهندسي مكانيك 1 مرد پارس آباد اردبيل/محل خدمت استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40156 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد اردبيل/محل خدمت مشكين شهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 46795 آموزش ابتدايي 1 زن محل خدمت بيله سوارالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله سوار، قشالقدشت /پرديس بنت 
 46797 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت اصالندوزپرديس بنت 
 46798 آموزش ابتدايي 1 زن اد، اصالندوز/محل خدمت پارس آبادالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آبپرديس بنت 
 46799 آموزش ابتدايي 2 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت ناحيه يك اردبيلپرديس بنت 
 46800 آموزش ابتدايي 2 زن ن بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت ناحيه دو اردبيلالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلباپرديس بنت 
 46801 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت سرعينپرديس بنت 
 46802 آموزش ابتدايي 1 زن ل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت نمينالهدي صدر اردبيپرديس بنت 
 46803 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت نيرپرديس بنت 
 46804 آموزش ابتدايي 1 زن هدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت هيرالپرديس بنت 
 46806 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محل خدمت گرميپرديس بنت 
 46807 آموزش ابتدايي 1 زن دبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خلخالالهدي صدر ارپرديس بنت 
 46811 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت ارشقپرديس بنت 
 46813 آموزش ابتدايي 1 زن رش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت مشكين شهرالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيپرديس بنت 

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل )محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل 
 46814 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت ارشق

طبائي اردبيل )محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل پرديس عالمه طبا
 46816 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت مشكين شهر

رمي/محل خدمت پرديس عالمه طباطبائي اردبيل )محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گ
 46817 آموزش ابتدايي 1 مرد انگوت

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل )محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محل خدمت 
 46818 آموزش ابتدايي 1 مرد گرمي

ادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، پرديس عالمه طباطبائي اردبيل )محل تحصيل مركز آموزش عالي آز
 46819 آموزش ابتدايي 1 مرد كوثر/محل خدمت خلخال

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل )محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، 
 46823 آموزش ابتدايي 2 مرد يك اردبيل نير، سرعين/محل خدمت ناحيه

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل )محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، 
 46824 آموزش ابتدايي 2 مرد نير، سرعين/محل خدمت ناحيه دو اردبيل

ل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، پرديس عالمه طباطبائي اردبيل )مح
 46825 آموزش ابتدايي 1 مرد نير، سرعين/محل خدمت سرعين

اردبيل، نمين، پرديس عالمه طباطبائي اردبيل )محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 46826 آموزش ابتدايي 1 مرد نير، سرعين/محل خدمت نمين

پرديس عالمه طباطبائي اردبيل )محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، 
 46827 آموزش ابتدايي 1 مرد نير، سرعين/محل خدمت نير

طبائي اردبيل )محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، پرديس عالمه طبا
 46828 آموزش ابتدايي 1 مرد نير، سرعين/محل خدمت هير

مي شهرستانهاي پارس آباد، پرديس عالمه طباطبائي اردبيل )محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو
 46829 آموزش ابتدايي 1 مرد اصالندوز/محل خدمت اصالندوز



دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398            81  

 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   39 صفحه     
 

 اردبيل مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

صيل مركز آموزش عالي آزادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، پرديس عالمه طباطبائي اردبيل )محل تح
 46830 آموزش ابتدايي 1 مرد اصالندوز/محل خدمت پارس آباد

دشت /محل پرديس عالمه طباطبائي اردبيل )محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله سوار، قشالق
 46831 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت بيله سوار

 اصفهان مخصوص داوطلبان استان
 40157 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت پيربكران

 40158 آموزش رياضي 1 مرد بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فالورجانپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 40159 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت زرين شهر)لنجان (

 40160 آموزش رياضي 1 مرد طلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فوالدشهرپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داو
 40161 آموزش رياضي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد

 40162 آموزش رياضي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت تيران وكرونپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت 

 40163 آموزش رياضي 2 مرد برخوار
اهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت پرديس شهيد ب

 40164 آموزش رياضي 1 مرد جرقويه عليا
 40165 آموزش رياضي 1 مرد خدمت جيپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل 

 40166 آموزش رياضي 4 مرد هرپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت خميني ش
 40167 آموزش رياضي 4 مرد ان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت شاهين شهرپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفه

 40168 آموزش رياضي 2 مرد ت/محل خدمت فريدنپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندش
 40169 آموزش رياضي 1 مرد شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت سميرمپرديس 

دمر پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت دهاقان )سميرم سفلي (  40170 آموزش رياضي 1 
 40171 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت شهرضا)قمشه (

 40172 آموزش رياضي 1 مرد يرم/محل خدمت مباركهپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سم
 40173 آموزش رياضي 4 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان

فهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اص
 40174 آموزش رياضي 1 زن كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت آران وبيدگل

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 40175 آموزش رياضي 5 زن ن و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشانكاشان، آرا

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 40176 يآموزش رياض 1 زن شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت دهاقان )سميرم سفلي (

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 40177 آموزش رياضي 2 زن شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت شهرضا)قمشه (

لي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عا
 40178 آموزش رياضي 1 زن چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگان

با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش
 40179 آموزش رياضي 1 زن اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت شاهين شهر

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 40180 آموزش رياضي 1 زن ، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جرقويه سفلياصفهان، شاهين شهرو ميمه

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 40181 آموزش رياضي 1 زن اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جي

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 40182 آموزش رياضي 1 زن اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت خميني شهر

آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز 
 40183 آموزش رياضي 1 زن اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت ميمه

ومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان ب
 40184 آموزش رياضي 4 زن تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 40185 آموزش رياضي 1 زن فالورجان و لنجان /محل خدمت پيربكران

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 40186 آموزش رياضي 1 زن فالورجان و لنجان /محل خدمت زرين شهر)لنجان (

اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي 
 40187 آموزش رياضي 2 زن فالورجان و لنجان /محل خدمت فالورجان

 40188 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فوالدشهر
 40189 آموزش فيزيك 1 مرد فهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت تيران وكرونپرديس شهيد باهنر اص

 40190 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد
 40191 آموزش فيزيك 1 مرد يد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جيپرديس شه

 40192 آموزش فيزيك 1 مرد خميني شهرپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت 
 40193 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت شهرضا)قمشه (

 40194 آموزش فيزيك 1 مرد ، دهاقان، سميرم/محل خدمت سميرمپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه
 40195 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت نائين

 40196 آموزش فيزيك 1 مرد آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشانپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، 
 40197 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان

 40198 مهندسي برق 1 مرد اصفهان/محل خدمت شاهين شهر استانشهرستانهاي لبان بومي مخصوص داوطتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40199 مهندسي برق 1 مرد اصفهان/محل خدمت فوالدشهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40200 مهندسي برق 1 مرد اصفهان/محل خدمت زرين شهر)لنجان ( استانشهرستانهاي بومي مخصوص داوطلبان تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40201 مهندسي برق 1 مرد اصفهان/محل خدمت جي استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40202 مهندسي برق 1 مرد اصفهان/محل خدمت مباركه استانشهرستانهاي  مخصوص داوطلبان بوميتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40203 مهندسي برق 1 مرد اصفهان/محل خدمت باغبادران استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40204 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد اصفهان/محل خدمت برخوار استاننهاي شهرستامخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40205 مهندسي عمران 1 مرد اصفهان/محل خدمت شهرضا)قمشه ( استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40206 مهندسي عمران 1 مرد اصفهان/محل خدمت آران وبيدگل استانشهرستانهاي  مخصوص داوطلبان بوميتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40207 مهندسي كامپيوتر 1 زن اصفهان/محل خدمت زرين شهر)لنجان ( استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 



82          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   40 صفحه     
 

 اصفهان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس رديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پ
 محل

 40208 مهندسي كامپيوتر 1 زن اصفهان/محل خدمت نجف آباد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40209 مهندسي كامپيوتر 1 مرد اصفهان/محل خدمت نطنز استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40210 مهندسي كامپيوتر 1 مرد اصفهان/محل خدمت خميني شهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40211 مهندسي كامپيوتر 1 مرد اصفهان/محل خدمت زرين شهر)لنجان ( استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40212 مهندسي معماري 1 مرد اصفهان/محل خدمت آران وبيدگل استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40213 مهندسي معماري 1 زن اصفهان/محل خدمت فالورجان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -شهيد رجايي  دانشگاه تربيت دبير
 40214 مهندسي مكانيك 1 مرد اصفهان/محل خدمت فالورجان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40215 مهندسي مكانيك 1 مرد اصفهان/محل خدمت زرين شهر)لنجان ( استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير 
 40216 مهندسي مكانيك 1 مرد اصفهان/محل خدمت سميرم استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40217 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد اصفهان/محل خدمت مباركه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت 
 -2ناحيه  -1پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت ناحيه 

 46846 آموزش ابتدايي 12 مرد )تعيين ناحيه محل خدمت پس از فراغت از تحصيل توسط كارگروه توسعه مديريت استان انجام مي شود( 5ناحيه  -4ناحيه  -3ناحيه 
 46847 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت برخوار پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل

 46848 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت بن رود
 46850 آموزش ابتدايي 1 مرد ي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جرقويه علياپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانها

 46852 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جي
 46853 آموزش ابتدايي 2 مرد ر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت خميني شهرپرديس شهيد باهن

 46854 آموزش ابتدايي 2 مرد ت شاهين شهرپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدم
 46855 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت كوهپايه

 46856 آموزش ابتدايي 1 مرد ي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت ميمهپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانها
پرديس شهيد باهنر اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، 

 46857 آموزش ابتدايي 1 مرد شت/محل خدمت بوئين ومياندشتخوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياند
پرديس شهيد باهنر اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، 

 46858 بتداييآموزش ا 1 مرد خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت چادگان
پرديس شهيد باهنر اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، 

 46859 آموزش ابتدايي 1 مرد خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت خوانسار
محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، پرديس شهيد باهنر اصفهان )

 46860 آموزش ابتدايي 1 مرد خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدن
اد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، پرديس شهيد باهنر اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آب
 46862 آموزش ابتدايي 1 مرد خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگان

 46863 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت آران وبيدگل پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل
 46865 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت امامزاده

 46867 آموزش ابتدايي 4 مرد كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي
 46868 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت نطنز

 46869 آموزش ابتدايي 1 مرد ش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت خوروبيابانكپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذير
 46871 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت دهاقان )سميرم سفلي (

 46872 آموزش ابتدايي 2 مرد شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت سميرم پرديس
 46873 موزش ابتداييآ 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت شهرضا)قمشه (

 46874 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت مباركه
مي شهرستانهاي فالورجان پرديس شهيد باهنر اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو

 46875 آموزش ابتدايي 1 مرد و لنجان /محل خدمت باغبادران
پرديس شهيد باهنر اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان 

 46876 آموزش ابتدايي 1 مرد و لنجان /محل خدمت پيربكران
يس شهيد باهنر اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان پرد

 46877 آموزش ابتدايي 1 مرد و لنجان /محل خدمت زرين شهر)لنجان (
ت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان پرديس شهيد باهنر اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد(/ اولوي

 46878 آموزش ابتدايي 2 مرد و لنجان /محل خدمت فالورجان
پرديس شهيد باهنر اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان 

 46879 زش ابتداييآمو 1 مرد و لنجان /محل خدمت فوالدشهر
پرديس شهيد باهنر اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و 

 46880 آموزش ابتدايي 1 مرد كرون، نجف آباد/محل خدمت تيران وكرون
آيت نجف آباد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و  پرديس شهيد باهنر اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر

 46882 آموزش ابتدايي 3 مرد كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد
پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري)س( اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 46883 آموزش ابتدايي 1 زن لنجان /محل خدمت باغبادرانفالورجان و 
پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري)س( اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 46884 آموزش ابتدايي 1 زن فالورجان و لنجان /محل خدمت پيربكران
اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري)س( اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس فاطمة الزهراء)س(

 46885 آموزش ابتدايي 1 زن فالورجان و لنجان /محل خدمت زرين شهر)لنجان (
يرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري)س( اصفهان(/ اولويت پذ

 46886 آموزش ابتدايي 2 زن فالورجان و لنجان /محل خدمت فالورجان
پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري)س( اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 46887 موزش ابتداييآ 1 زن فالورجان و لنجان /محل خدمت فوالدشهر
پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري)س( اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 46889 آموزش ابتدايي 1 زن تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت مهردشت
عالي زينب كبري)س( اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش

 46890 آموزش ابتدايي 4 زن تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد
پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري)س( اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 46892 آموزش ابتدايي 1 زن شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت سميرم
پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري)س( اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 46893 اييآموزش ابتد 2 زن شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت شهرضا)قمشه (
پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري)س( اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 46894 آموزش ابتدايي 1 زن شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت مباركه
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 اصفهان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس ل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس مح
 محل

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( كاشان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 46897 آموزش ابتدايي 1 زن ان وبيدگلكاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت آر

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( كاشان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 46901 آموزش ابتدايي 2 زن كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان

اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري)س( اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس فاطمة الزهراء)س(
 46906 آموزش ابتدايي 1 زن چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدن

زينب كبري)س( اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي
 46908 آموزش ابتدايي 1 زن چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگان

 -2ناحيه  -1هرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت ناحيه پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين ش
 46909 آموزش ابتدايي 10 زن )تعيين ناحيه محل خدمت پس از فراغت از تحصيل توسط كارگروه توسعه مديريت استان انجام مي شود( 5ناحيه  -4ناحيه  -3ناحيه 

ي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوم
 46910 آموزش ابتدايي 1 زن خدمت برخوار

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل 
 46915 آموزش ابتدايي 2 زن خدمت جي

فاطمة الزهراء)س( اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل  پرديس
 46916 آموزش ابتدايي 2 زن خدمت خميني شهر

ار، خميني شهر/محل پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخو
 46917 آموزش ابتدايي 1 زن خدمت شاهين شهر

 46928 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان
ومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت ناحيه پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان ب

 46945 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد )تعيين ناحيه محل خدمت پس از فراغت از تحصيل توسط كارگروه توسعه مديريت استان انجام مي شود( 4ناحيه  -3ناحيه  -2

 البرز مخصوص داوطلبان استان
ريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، پرديس دكتر ش

 40218 آموزش رياضي 1 مرد طالقان -طالقان/محل خدمت اشتهارد 
ومي شهرستانهاي كرج، پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان ب

 40219 آموزش رياضي 9 مرد گانه كرج 4فرديس/محل خدمت نواحي 
پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، 

 40220 آموزش رياضي 4 مرد ساوجبالغ -ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد 
پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 40221 آموزش رياضي 3 زن ساوجبالغ -شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد 
ه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطم

 40222 آموزش رياضي 9 زن گانه كرج 4شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي 
پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 40223 آموزش رياضي 1 زن طالقان -/محل خدمت اشتهارد شهرستانهاي اشتهارد، طالقان
 40224 مهندسي برق 4 مرد گانه كرج 4البرز/محل خدمت نواحي  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40225 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد گانه كرج 4البرز/محل خدمت نواحي  اناستشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40226 مهندسي عمران 2 مرد گانه كرج 4البرز/محل خدمت نواحي  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40227 مهندسي كامپيوتر 2 مرد گانه كرج 4البرز/محل خدمت نواحي  استانشهرستانهاي بومي مخصوص داوطلبان تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40228 مهندسي كامپيوتر 2 زن گانه كرج 4البرز/محل خدمت نواحي  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40229 مهندسي معماري 1 مرد گانه كرج 4البرز/محل خدمت نواحي  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي / تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40230 مهندسي مكانيك 3 مرد گانه كرج 4البرز/محل خدمت نواحي  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40231 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد گانه كرج 4البرز/محل خدمت نواحي  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -رجايي  دانشگاه تربيت دبير شهيد
 46965 آموزش ابتدايي 4 زن طالقان -پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد 

 46966 آموزش ابتدايي 7 زن گانه كرج 4اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي پرديس 
 46967 آموزش ابتدايي 10 زن ساوجبالغ -پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد 

 46968 آموزش ابتدايي 7 مرد گانه كرج 4س حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي پردي
 46969 آموزش ابتدايي 4 مرد طالقان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد 

 46970 آموزش ابتدايي 10 مرد ساوجبالغ -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد 
 46971 آموزش تربيت بدني 1 مرد ساوجبالغ -دمت نظرآباد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خ

 46972 آموزش تربيت بدني 1 مرد گانه كرج 4پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي 
 46973 آموزش تربيت بدني 1 زن گانه كرج 4حل خدمت نواحي پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/م

 46974 آموزش تربيت بدني 1 زن ساوجبالغ -پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد 
 46976 آموزش كودكان استثنايي 1 زن گانه كرج 4ديس/محل خدمت نواحي پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فر

 ايالم مخصوص داوطلبان استان
 40232 آموزش رياضي 2 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/محل خدمت ايالم

 40233 آموزش رياضي 1 مرد طلبان بومي شهرستان چرداول/محل خدمت چرداولپرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داو
 40234 آموزش رياضي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت دهلران

 40235 آموزش رياضي 1 مرد ران/محل خدمت زرين آبادپرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهل
 40236 آموزش رياضي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ملكشاهي/محل خدمت ملكشاهي

 40237 آموزش رياضي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوان
 40238 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ملكشاهي/محل خدمت ملكشاهي

 40239 آموزش رياضي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوان
 40240 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سيروان/محل خدمت سيروان

 40241 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره شهر/محل خدمت دره شهر
 40242 آموزش فيزيك 1 زن ميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت موسيانپرديس عالمه طباطبائي ارو

 40243 مهندسي برق 1 مرد ايالم/محل خدمت زرين آباد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40244 مهندسي برق 1 مرد ايالم/محل خدمت مهران استانشهرستانهاي صوص داوطلبان بومي مختهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40245 مهندسي برق 1 مرد ايالم/محل خدمت چرداول استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40246 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد ايالم/محل خدمت ايالم استانشهرستانهاي بومي مخصوص داوطلبان تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40247 مهندسي عمران 1 مرد ايالم/محل خدمت چرداول استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40248 مهندسي عمران 1 مرد ايالم/محل خدمت دهلران استانشهرستانهاي مي مخصوص داوطلبان بوتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40249 مهندسي كامپيوتر 1 مرد ايالم/محل خدمت چرداول استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 



84          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   42 صفحه     
 

 ايالم مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/
 محل

 40250 مهندسي كامپيوتر 1 زن ايالم/محل خدمت چوار استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40251 مهندسي معماري 1 مرد ايالم/محل خدمت آبدانان استانشهرستانهاي ن بومي مخصوص داوطلباتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40252 مهندسي مكانيك 1 مرد ايالم/محل خدمت بدره استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40253 مهندسي مكانيك 1 مرد ايالم/محل خدمت مهران استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 46977 آموزش ابتدايي 1 زن صادق)ع( ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/محل خدمت آبدانانپرديس امام جعفر
 46978 آموزش ابتدايي 1 زن وان/محل خدمت ايوانصادق)ع( ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايپرديس امام جعفر
 46979 آموزش ابتدايي 3 زن صادق)ع( ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/محل خدمت ايالمپرديس امام جعفر
 46981 آموزش ابتدايي 1 زن صادق)ع( ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت دهلرانپرديس امام جعفر
 46983 آموزش ابتدايي 1 زن صادق)ع( ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره شهر/محل خدمت دره شهرپرديس امام جعفر

 46986 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت دهلران
 46989 آموزش ابتدايي 1 مرد ديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره شهر/محل خدمت دره شهرپر

 46990 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/محل خدمت آبدانان
 46991 آموزش ابتدايي 4 مرد يرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/محل خدمت ايالمپرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذ

 46996 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوان
ي )س( دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبر

 47006 آموزش كودكان استثنايي 1 زن شهرستان ايالم/محل خدمت ايالم

 بوشهر مخصوص داوطلبان استان
 40254 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهر

 40255 آموزش رياضي 1 مرد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآبادپرديس شهيد 
 40256 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكاره

 40257 آموزش رياضي 1 مرد يرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويهپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذ
 40258 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت تنگستان

 40259 آموزش رياضي 1 زن ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت جمپرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ ا
 40260 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهر

 40261 آموزش رياضي 1 زن ذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت خاركپرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پ
 40262 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآباد

 40263 آموزش رياضي 1 زن شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوه پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
 40264 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت خارك

 40265 آموزش فيزيك 1 مرد انپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتست
 40266 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكاره

 40267 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دلوار
 40268 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت بردخون
 40269 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويه

 40270 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلم
 40271 مهندسي برق 1 مرد بوشهر/محل خدمت جم استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40272 مهندسي برق 1 مرد بوشهر/محل خدمت دير استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -بير شهيد رجايي دانشگاه تربيت د
 40273 مهندسي برق 1 مرد بوشهر/محل خدمت ديلم استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40274 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد بوشهر/محل خدمت عسلويه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40275 مهندسي عمران 1 مرد بوشهر/محل خدمت كنگان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40276 مهندسي عمران 1 مرد بوشهر/محل خدمت گناوه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي ران/ ته -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40277 مهندسي كامپيوتر 1 مرد بوشهر/محل خدمت دشتي استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40278 مهندسي كامپيوتر 1 زن بوشهر/محل خدمت تنگستان استانشهرستانهاي وص داوطلبان بومي مخصتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40279 مهندسي معماري 1 مرد بوشهر/محل خدمت دشتستان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40280 مهندسي مكانيك 1 مرد بوشهر/محل خدمت دير استانشهرستانهاي داوطلبان بومي مخصوص تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40281 مهندسي مكانيك 1 مرد بوشهر/محل خدمت ديلم استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40282 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد بوشهر/محل خدمت دشتي استانشهرستانهاي مي مخصوص داوطلبان بوتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 47007 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهرپرديس بنت 
 47008 آموزش ابتدايي 1 زن وشهر/محل خدمت خاركالهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بپرديس بنت 
 47009 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت آبپخشپرديس بنت 
 47010 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستانپرديس بنت 
 47011 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآبادپرديس بنت 
 47012 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكارهپرديس بنت 
 47014 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت جمپرديس بنت 
 47015 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت ديرپرديس بنت 
 47016 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويهپرديس بنت 
 47017 ابتدايي آموزش 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت كنگانپرديس بنت 
 47018 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت تنگستانپرديس بنت 
 47019 تداييآموزش اب 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دشتيپرديس بنت 
 47020 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دلوارپرديس بنت 
 47021 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت كاكيپرديس بنت 
 47022 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت بندر ريگپرديس بنت 
 47023 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلمپرديس بنت 

 47024 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوهديس بنت پر
 47025 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت بندر ريگ

 47026 آموزش ابتدايي 1 مرد ه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت تنگستانپرديس عالم
 47027 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دشتي

 47028 آموزش ابتدايي 1 مرد طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دلوار پرديس عالمه
 47029 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت كاكي

 47031 آموزش ابتدايي 1 مرد اطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت جمپرديس عالمه طب
 47032 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت دير

 47033 آموزش ابتدايي 1 مرد المه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويهپرديس ع
 47034 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت كنگان
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 بوشهر مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 47035 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت آبپخش
 47036 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان
 47037 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآباد

 47038 آموزش ابتدايي 1 مرد باطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكارهپرديس عالمه ط
 47039 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهر

 47040 آموزش ابتدايي 1 مرد ذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت خاركپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پ
 47041 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلم

 47042 آموزش ابتدايي 1 مرد شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوه پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
 تهران مخصوص داوطلبان استان

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 
 40283 آموزش رياضي 1 مرد دمت مالردشهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خ

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 
 40284 آموزش رياضي 5 مرد شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

)محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد،  پرديس دكتر شريعتي ساري
 40285 آموزش رياضي 1 مرد شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

يرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذ
 40286 آموزش رياضي 2 مرد شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 
 40287 آموزش رياضي 6 مرد كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهرشهريار، قدس، رباط 

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 
 40288 زش رياضيآمو 1 مرد 1شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 
 40289 آموزش رياضي 1 مرد 2شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

ز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مرك
 40290 آموزش رياضي 1 مرد شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگه

بومي شهرستانهاي فيروزكوه،  پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان
 40291 آموزش رياضي 4 مرد دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت

هاي فيروزكوه، پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان
 40292 آموزش رياضي 1 مرد دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
 40293 آموزش رياضي 1 مرد دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
 40294 آموزش رياضي 1 مرد پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت جوادآباد دماوند، رودهن،

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
 40295 آموزش رياضي 1 مرد مين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماونددماوند، رودهن، پرديس، ورا

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
 40296 آموزش رياضي 1 مرد كدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهندماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پا

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
 40297 آموزش رياضي 4 مرد 1وادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، ج

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
 40298 آموزش رياضي 2 مرد 2اد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآب

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
 40299 آموزش رياضي 1 مرد هرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويهدماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، ش

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
 40300 آموزش رياضي 2 مرد ه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوهدماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپوي

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
 40301 آموزش رياضي 2 مرد حل خدمت قرچكدماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/م

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
 40302 آموزش رياضي 2 مرد دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
 40303 ياضيآموزش ر 3 مرد دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
 40304 آموزش رياضي 15 مرد 15شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ ا
 40305 آموزش رياضي 10 مرد 16شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
ردم 17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.  40306 آموزش رياضي 10 

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
 40307 آموزش رياضي 15 مرد 18شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

شتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبه
 40308 آموزش رياضي 14 مرد 19شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40309 آموزش رياضي 1 زن د، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشتشهرستانهاي فيروزكوه، دماون

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40310 آموزش رياضي 1 زن د، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديسشهرستانهاي فيروزكوه، دماون

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40311 آموزش رياضي 1 زن ، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشواشهرستانهاي فيروزكوه، دماوند

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40312 آموزش رياضي 1 زن رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت جوادآباد شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند،

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40313 آموزش رياضي 1 زن د، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوندشهرستانهاي فيروزكوه، دماون

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40314 آموزش رياضي 1 زن د، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهنشهرستانهاي فيروزكوه، دماون
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 تهران مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 لمح

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري 

 1.ناحيه 
 40315 اضيآموزش ري 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري 

 2.ناحيه 
 40316 آموزش رياضي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40317 آموزش رياضي 1 زن شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40318 آموزش رياضي 1 زن شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوه

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40319 آموزش رياضي 1 زن شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40320 آموزش رياضي 1 زن شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40321 آموزش رياضي 2 زن شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40322 آموزش رياضي 1 زن شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

ري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( سا
 40323 آموزش رياضي 3 زن شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

)س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه 
 40324 آموزش رياضي 1 زن 1شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 40325 آموزش رياضي 1 زن 2شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40326 آموزش رياضي 1 زن كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگه شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40327 آموزش رياضي 1 زن ريمشهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط ك

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 40328 آموزش رياضي 1 زن شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

راء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزه
 40329 آموزش رياضي 2 زن شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران
 40330 آموزش رياضي 8 زن 15شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
 40331 آموزش رياضي 5 زن 16شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
 40332 آموزش رياضي 3 زن 17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

ت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولوي
 40333 آموزش رياضي 8 زن 18شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
 40334 ياضيآموزش ر 6 زن 19شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
 40335 آموزش فيزيك 3 مرد 15شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ او
 40336 آموزش فيزيك 1 مرد 16شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
 40337 آموزش فيزيك 1 مرد 17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
 40338 آموزش فيزيك 2 مرد 18شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي 
 40339 آموزش فيزيك 2 مرد 19شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
 40340 آموزش فيزيك 1 مرد 2رامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه دماوند، رودهن، پرديس، و

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 
 40341 آموزش فيزيك 1 مرد ان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهرشهريار، قدس، رباط كريم، بهارست

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 
 40342 آموزش فيزيك 1 مرد شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 
 40343 آموزش فيزيك 1 مرد شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار
تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت 

 40344 آموزش فيزيك 2 زن 15شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.
پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 

 40345 آموزش فيزيك 1 زن 18شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.
 40346 مهندسي برق 1 مرد 15تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40347 مهندسي برق 1 مرد 15شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40348 مهندسي برق 1 مرد 16تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40349 مهندسي برق 1 مرد 16داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.تهران/ اولويت پذيرش با  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40350 مهندسي برق 1 مرد 18تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40351 مهندسي برق 1 مرد 18تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -رجايي  دانشگاه تربيت دبير شهيد
 40352 قمهندسي بر 1 مرد 18تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40353 مهندسي برق 1 مرد تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل خدمت اسالم شهر -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40354 مهندسي برق 1 مرد ستان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل خدمت پاكدشتتهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ا -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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 تهران مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

هران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل ت -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40355 مهندسي برق 1 مرد 1خدمت شهرري .ناحيه 

هران/محل تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، ت -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40356 مهندسي برق 1 مرد خدمت شهريار

تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40357 مهندسي برق 1 مرد خدمت مالرد

رش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل تهران/ اولويت پذي -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40358 مهندسي برق 1 مرد خدمت ورامين

تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40359 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد 2خدمت بهارستان 

تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40360 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد خدمت رباط كريم

 40361 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد 16ذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.تهران/ اولويت پ -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40362 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد 19تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40363 مهندسي عمران 1 مرد 18تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40364 مهندسي عمران 1 مرد 15ران.منطقه.تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت ته -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40365 مهندسي عمران 1 مرد 18تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40366 مهندسي عمران 1 مرد 15رستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40367 مهندسي عمران 1 مرد خدمت رودهن
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل  -ر شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبي

 40368 مهندسي عمران 1 مرد خدمت شهريار
ميرانات، تهران/محل تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي ش -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40369 مهندسي عمران 1 مرد خدمت پاكدشت
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40370 مهندسي كامپيوتر 1 مرد خدمت پاكدشت
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40371 مهندسي كامپيوتر 1 زن خدمت شهريار
ان/محل تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهر -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40372 مهندسي كامپيوتر 1 زن خدمت فيروزكوه
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40373 مهندسي كامپيوتر 1 مرد خدمت شهريار
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40374 مهندسي كامپيوتر 1 مرد 2خدمت بهارستان 
 40375 مهندسي كامپيوتر 1 مرد 18تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40376 مهندسي كامپيوتر 1 مرد 17تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40377 مهندسي كامپيوتر 1 مرد 19هران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ت -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40378 مهندسي كامپيوتر 1 مرد 15تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40379 مهندسي كامپيوتر 1 زن 15اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40380 مهندسي كامپيوتر 1 زن 16تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40381 مهندسي معماري 1 مرد 18تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40382 مهندسي معماري 1 زن 15ان.منطقه.تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهر -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40383 مهندسي معماري 1 مرد تهران/محل خدمت شهريار
با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ اولويت پذيرش  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40384 مهندسي معماري 1 زن 2تهران/محل خدمت بهارستان 
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40385 مهندسي مكانيك 1 مرد هرتهران/محل خدمت اسالم ش
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40386 مهندسي مكانيك 1 مرد تهران/محل خدمت پاكدشت
بان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ اولويت پذيرش با داوطل -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40387 مهندسي مكانيك 1 مرد تهران/محل خدمت شهريار
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40388 ي مكانيكمهندس 1 مرد تهران/محل خدمت ورامين
 40389 مهندسي مكانيك 1 مرد 15تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40390 مهندسي مكانيك 1 مرد 15ات/محل خدمت تهران.منطقه.تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40391 مهندسي مكانيك 1 مرد 18تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40392 مهندسي مكانيك 1 مرد 19داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.تهران/ اولويت پذيرش با  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40393 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد 15تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40394 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/محل خدمت كهريزك -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 
 47067 آموزش ابتدايي 5 زن رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهرپرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، 

 47068 آموزش ابتدايي 3 زن 1مت بهارستان پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خد
 47069 آموزش ابتدايي 4 زن 2وا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان پرديس زينبيه پيش

 47070 آموزش ابتدايي 4 زن ن، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدسپرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستا
 47071 آموزش ابتدايي 4 زن مت رباط كريمپرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خد

 47072 آموزش ابتدايي 3 زن رش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالردپرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذي
 47073 آموزش ابتدايي 7 زن مت شهريارپرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خد

پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
 47074 آموزش ابتدايي 5 زن پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت

ن(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس زينبيه پيشوا)ورامي
 47075 آموزش ابتدايي 2 زن پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس

ه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكو
 47076 آموزش ابتدايي 1 زن پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا
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   46 صفحه     
 

 تهران مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
 47077 آموزش ابتدايي 1 زن پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند

رش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذي
 47078 آموزش ابتدايي 1 زن پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت جوادآباد

رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
 47079 آموزش ابتدايي 2 زن 1پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
 47080 آموزش ابتدايي 1 زن جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهنپيشوا، 

پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
 47081 آموزش ابتدايي 1 زن پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه

پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
 47082 آموزش ابتدايي 1 زن 2پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس زينبيه پيشوا)
 47083 آموزش ابتدايي 1 زن پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوه

فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت،  پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي
 47084 آموزش ابتدايي 2 زن پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك

شت، پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكد
 47085 آموزش ابتدايي 2 زن پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك

پرديس زينبيه پيشوا)ورامين(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
 47086 آموزش ابتدايي 2 زن ورامينپيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت 

 47087 آموزش ابتدايي 7 مرد 15پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.
ن بومي شهرستانهاي تهران، پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبا

 47088 آموزش ابتدايي 3 مرد 16شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.
پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 

 47089 آموزش ابتدايي 3 مرد 17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.
 47090 آموزش ابتدايي 6 مرد 18پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.
 47091 تداييآموزش اب 6 مرد 19پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
 47092 آموزش ابتدايي 6 مرد پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت

طلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داو
 47093 آموزش ابتدايي 2 مرد پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس

امين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ور
 47094 آموزش ابتدايي 1 مرد پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
 47095 آموزش ابتدايي 1 مرد يزك/محل خدمت جوادآبادپيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهر

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
 47096 آموزش ابتدايي 1 مرد پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند

شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس 
 47097 آموزش ابتدايي 1 مرد پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن

ي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانها
 47098 آموزش ابتدايي 2 مرد پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين

 پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت،
 47099 آموزش ابتدايي 3 مرد پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
 47100 آموزش ابتدايي 3 مرد پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
 47101 آموزش ابتدايي 1 مرد پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوه

ويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اول
 47102 آموزش ابتدايي 1 مرد پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه

، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند
 47103 آموزش ابتدايي 1 مرد 2پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
 47104 آموزش ابتدايي 3 مرد 1ادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه پيشوا، جو

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
 47105 آموزش ابتدايي 4 مرد قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
 47106 آموزش ابتدايي 9 مرد قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

موزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آ
 47107 آموزش ابتدايي 5 مرد قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

هاي مالرد، شهريار، پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان
 47108 آموزش ابتدايي 6 مرد قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
 47110 آموزش ابتدايي 5 مرد خدمت رباط كريم قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل

پرديس شهيد مفتح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
 47111 آموزش ابتدايي 5 مرد 2قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

تح شهرري )محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس شهيد مف
 47112 آموزش ابتدايي 4 مرد 1قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران(/ اولويت 
 47113 آموزش ابتدايي 19 زن 15شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
 47114 بتداييآموزش ا 9 زن 16شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
 47115 آموزش ابتدايي 9 زن 17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.
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 تهران مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس لويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا او
 محل

مت پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خد
 47116 آموزش ابتدايي 16 زن 18تهران.منطقه.

)محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت پرديس نسيبه تهران 
 47117 آموزش ابتدايي 18 زن 19تهران.منطقه.

 47118 آموزش تربيت بدني 1 مرد 15پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

 47119 آموزش تربيت بدني 1 مرد 16پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.
 47120 آموزش تربيت بدني 1 مرد 17تهران.منطقه.پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت 

 47121 آموزش تربيت بدني 1 مرد 18پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.
 47122 آموزش تربيت بدني 1 مرد 19انات/محل خدمت تهران.منطقه.پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شمير

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 
 47143 آموزش تربيت بدني 1 مرد خدمت شهريار

 47164 آموزش تربيت بدني 1 زن 15اوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با د
 47165 آموزش تربيت بدني 1 زن 16پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

 47166 آموزش تربيت بدني 1 زن 17داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با
 47167 آموزش تربيت بدني 1 زن 18پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

 47168 آموزش تربيت بدني 1 زن 19با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش 
 47201 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 15پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

 47202 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 16پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. پرديس نسيبه تهران/ اولويت
 47203 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 18پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.

 چهارمحال وبختياري ن استانمخصوص داوطلبا
 40395 آموزش رياضي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان/محل خدمت خانميرزا

 40396 آموزش رياضي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت كوهرنگ
پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، 

 40397 آموزش رياضي 1 مرد فارسان/محل خدمت كوهرنگ
ان بومي شهرستان لردگان/محل پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلب

 40398 آموزش رياضي 1 مرد خدمت لردگان
پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل 

 40399 آموزش رياضي 1 مرد خدمت گندمان
آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز 

 40400 آموزش رياضي 1 مرد سامان، بن/محل خدمت الران
پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، 

 40401 آموزش رياضي 1 مرد ت ميانكوهاردل/محل خدم
 40402 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت اردل

 40403 مهندسي برق 1 مرد رنگچهارمحال و بختياري/محل خدمت كوه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40404 مهندسي برق 1 مرد چهارمحال و بختياري/محل خدمت لردگان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40405 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد ي/محل خدمت فارسانچهارمحال و بختيار استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40406 مهندسي عمران 1 مرد چهارمحال و بختياري/محل خدمت لردگان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40407 مهندسي عمران 1 مرد چهارمحال و بختياري/محل خدمت كوهرنگ استاني شهرستانهامخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40408 مهندسي كامپيوتر 1 مرد چهارمحال و بختياري/محل خدمت فالرد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40409 مهندسي كامپيوتر 1 زن چهارمحال و بختياري/محل خدمت كوهرنگ استانشهرستانهاي طلبان بومي مخصوص داوتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40410 مهندسي معماري 1 مرد چهارمحال و بختياري/محل خدمت لردگان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40411 مهندسي مكانيك 1 مرد چهارمحال و بختياري/محل خدمت فارسان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -يي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجا
 40412 مهندسي مكانيك 1 مرد چهارمحال و بختياري/محل خدمت لردگان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40413 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد چهارمحال و بختياري/محل خدمت فالرد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه
 47205 آموزش ابتدايي 1 مرد حل خدمت گندمانپرديس بحر العلوم شهركرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/م

 47206 آموزش ابتدايي 1 مرد بلداجيپرديس بحر العلوم شهركرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل خدمت 
رجايي فرخ شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر  پرديس بحر العلوم شهركرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد

 47207 آموزش ابتدايي 1 مرد كرد، سامان، بن/محل خدمت بن
پرديس بحر العلوم شهركرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر 

 47208 آموزش ابتدايي 2 مرد سامان كرد، سامان، بن/محل خدمت
پرديس بحر العلوم شهركرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر 

 47209 آموزش ابتدايي 1 مرد كرد، سامان، بن/محل خدمت الران
لي شهيد رجايي فرخ شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس بحر العلوم شهركرد )محل تحصيل مركز آموزش عا

 47210 آموزش ابتدايي 1 مرد كوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان
پرديس بحر العلوم شهركرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 47211 آموزش ابتدايي 1 مرد دمت كوهرنگكوهرنگ، فارسان/محل خ
پرديس بحر العلوم شهركرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 47212 آموزش ابتدايي 1 مرد لردگان/محل خدمت لردگان
ايي فرخ شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس بحر العلوم شهركرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رج

 47213 آموزش ابتدايي 1 مرد لردگان/محل خدمت خانميرزا
پرديس بحر العلوم شهركرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

ردم لردگان/محل خدمت عشايري چهارمحال وبختياري  47214 آموزش ابتدايي 1 
پرديس بحر العلوم شهركرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 47215 آموزش ابتدايي 1 مرد لردگان/محل خدمت فالرد
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار،  پرديس بحر العلوم شهركرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر(/

 47216 آموزش ابتدايي 1 مرد اردل/محل خدمت اردل
پرديس بحر العلوم شهركرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، 

 47217 آموزش ابتدايي 1 مرد اردل/محل خدمت كيار
 47219 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان

 47220 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت كوهرنگ
 47221 آموزش ابتدايي 1 زن هيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت اردلپرديس ش

 47222 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت كيار
 47224 آموزش ابتدايي 1 زن يت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت بنپرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولو
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 چهارمحال وبختياري مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 47225 آموزش ابتدايي 1 زن د باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت سامانپرديس شهي
 47226 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت الران

 47227 آموزش ابتدايي 1 زن هنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان/محل خدمت لردگانپرديس شهيد با
 47228 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان/محل خدمت خانميرزا

 47229 آموزش ابتدايي 1 زن وطلبان بومي شهرستان لردگان/محل خدمت عشايري چهارمحال وبختياريپرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با دا
 47231 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل خدمت گندمان

 47232 آموزش ابتدايي 1 زن ستان بروجن/محل خدمت بلداجيپرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر
 خراسان جنوبي مخصوص داوطلبان استان

 40414 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت دستگردان
 40415 آموزش رياضي 1 مرد مي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت خوسفپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو

 40416 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نهبندان
 40417 آموزش رياضي 1 مرد ان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت سرايانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست

 40418 آموزش رياضي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت خوسفپرديس شهيد هاشمي
 40419 آموزش رياضي 1 زن هاي بشرويه، طبس/محل خدمت طبسنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانپرديس شهيد هاشمي
 40420 آموزش رياضي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت زيركوهپرديس شهيد هاشمي

 40421 آموزش فيزيك 1 مرد محل خدمت قائناتپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/
 40422 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت بشرويه

 40423 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت دستگردان
 40424 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجند
 40425 ش فيزيكآموز 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت خوسف

 40426 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت سرايان
 40427 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نهبندان

 40428 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت فردوسپرديس شهيد هاشمي
 40429 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجندپرديس شهيد هاشمي
 40430 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت بشرويهپرديس شهيد هاشمي
 40431 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت قائناتپرديس شهيد هاشمي

 40432 مهندسي برق 1 مرد خراسان جنوبي/محل خدمت نهبندان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -ربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه ت
 40433 مهندسي برق 1 مرد خراسان جنوبي/محل خدمت طبس استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40434 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد خراسان جنوبي/محل خدمت فردوس استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -ربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه ت
 40435 مهندسي عمران 1 مرد خراسان جنوبي/محل خدمت درميان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40436 مهندسي عمران 1 مرد خراسان جنوبي/محل خدمت طبس استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40437 مهندسي كامپيوتر 1 مرد خراسان جنوبي/محل خدمت خوسف استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40438 مهندسي كامپيوتر 1 مرد خراسان جنوبي/محل خدمت سربيشه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40439 دسي كامپيوترمهن 1 زن خراسان جنوبي/محل خدمت دستگردان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40440 مهندسي معماري 1 مرد خراسان جنوبي/محل خدمت زيركوه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40441 مهندسي مكانيك 1 مرد خراسان جنوبي/محل خدمت سرايان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40442 مهندسي مكانيك 1 مرد خراسان جنوبي/محل خدمت بشرويه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40443 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد ت قائناتخراسان جنوبي/محل خدم استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

پرديس امام سجاد)ع( بيرجند )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47244 آموزش ابتدايي 1 زن بشرويه، طبس/محل خدمت بشرويه

آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس امام سجاد)ع( بيرجند )محل تحصيل مركز
 47245 آموزش ابتدايي 1 زن بشرويه، طبس/محل خدمت طبس

پرديس امام سجاد)ع( بيرجند )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47246 آموزش ابتدايي 1 زن ل خدمت دستگردانبشرويه، طبس/مح

 47247 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام سجاد)ع( بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجند
 47248 آموزش ابتدايي 1 زن رميان/محل خدمت خوسفپرديس امام سجاد)ع( بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، د

 47249 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس امام سجاد)ع( بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درميان
يت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس امام سجاد)ع( بيرجند )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس(/ اولو

 47250 آموزش ابتدايي 1 زن زيركوه، قاينات/محل خدمت زيركوه
پرديس امام سجاد)ع( بيرجند )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 47251 اييآموزش ابتد 1 زن زيركوه، قاينات/محل خدمت قائنات
 47252 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام سجاد)ع( بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت سربيشه
 47253 داييآموزش ابت 1 زن پرديس امام سجاد)ع( بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نهبندان

پرديس امام سجاد)ع( بيرجند )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي 
 47254 آموزش ابتدايي 1 زن فردوس، سرايان /محل خدمت فردوس

س(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي پرديس امام سجاد)ع( بيرجند )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردو
 47255 آموزش ابتدايي 1 زن فردوس، سرايان /محل خدمت سرايان

 47256 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت سربيشه
 47257 آموزش ابتدايي 2 مرد ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نهبندانپرديس شهيد باهنر بيرجند/ ا

 47258 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت فردوس
 47259 آموزش ابتدايي 1 مرد ت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت سرايانپرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولوي

 47260 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجند
 47261 آموزش ابتدايي 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت خوسف پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت

 47262 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درميان
 47263 آموزش ابتدايي 1 مرد يت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت بشرويهپرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولو

 47264 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت طبس
 47265 آموزش ابتدايي 1 مرد بان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت دستگردانپرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطل

 47266 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت زيركوه
 47267 آموزش ابتدايي 1 مرد شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت قائناتپرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 خراسان رضوي مخصوص داوطلبان استان
 40444 آموزش رياضي 3 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخس

 40445 آموزش رياضي 2 مرد ومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوينپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان ب
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 خراسان رضوي مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 40446 آموزش رياضي 3 مرد لبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آبادپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوط
 40447 آموزش رياضي 3 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/محل خدمت كالت

 40448 آموزش رياضي 3 مرد حل خدمت باخرزپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/م
 40449 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/محل خدمت ميان جلگه

 40450 آموزش رياضي 1 مرد شهرستان نيشابور/محل خدمت زبرخان پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان
 40451 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت فيروزه

 40452 آموزش رياضي 2 مرد و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت سرواليت پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه
 40453 آموزش رياضي 3 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت زاوه

 40454 آموزش رياضي 1 مرد طلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت چنارانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داو
 40455 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت گلبهار

 40456 آموزش رياضي 1 مرد ل خدمت احمدآبادپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/مح
 40457 آموزش رياضي 12 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان
ردم پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويه  40458 آموزش رياضي 1 

 40459 آموزش رياضي 3 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار
 40460 آموزش رياضي 7 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خواف

 40461 آموزش رياضي 3 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز/محل خدمت درگز
 40462 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز/محل خدمت نوخندان

 40463 آموزش رياضي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گناباد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان 

 40464 آموزش رياضي 1 مرد كاشمر/محل خدمت كوهسرخ
تي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان پرديس شهيد بهش

 40465 آموزش رياضي 1 مرد كاشمر/محل خدمت بردسكن
ان پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرست

 40466 آموزش رياضي 4 مرد كاشمر/محل خدمت مه والت
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان 

 40467 آموزش رياضي 1 مرد كاشمر/محل خدمت خليل آباد
ا داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان نژاد مشهد/ اولويت پذيرش بپرديس شهيد هاشمي

 40468 آموزش رياضي 1 زن كاشمر/محل خدمت خليل آباد
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان پرديس شهيد هاشمي

 40469 آموزش رياضي 3 زن ت بردسكنكاشمر/محل خدم
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان پرديس شهيد هاشمي

 40470 آموزش رياضي 4 زن كاشمر/محل خدمت مه والت
شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي

 40471 آموزش رياضي 2 زن كاشمر/محل خدمت كوهسرخ
 40472 آموزش رياضي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت بجستانپرديس شهيد هاشمي
 40473 آموزش رياضي 1 زن / اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/محل خدمت فريماننژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
 40474 آموزش رياضي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گنابادپرديس شهيد هاشمي
اوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با دپرديس شهيد هاشمي

 40475 آموزش رياضي 1 زن داورزن
 40476 آموزش رياضي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوارپرديس شهيد هاشمي
 40477 آموزش رياضي 7 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافنژاد مشهد/ پرديس شهيد هاشمي
 40478 آموزش رياضي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويهپرديس شهيد هاشمي
 40479 آموزش رياضي 1 زن با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت احمدآبادنژاد مشهد/ اولويت پذيرش پرديس شهيد هاشمي
 40480 آموزش رياضي 5 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكانپرديس شهيد هاشمي
 40481 آموزش رياضي 1 زن لبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت گلبهارنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطپرديس شهيد هاشمي
 40482 آموزش رياضي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت چنارانپرديس شهيد هاشمي
 40483 آموزش رياضي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت سرواليتپرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل پرديس شهيد هاشمي

 40484 آموزش رياضي 2 زن دمت زاوهخ
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل پرديس شهيد هاشمي

 40485 آموزش رياضي 3 زن خدمت جلگه رخ
اوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زپرديس شهيد هاشمي

 40486 آموزش رياضي 2 زن خدمت كدكن
 40487 آموزش رياضي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/محل خدمت زبرخانپرديس شهيد هاشمي
 40488 آموزش رياضي 1 زن لويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/محل خدمت ميان جلگهنژاد مشهد/ اوپرديس شهيد هاشمي
 40489 آموزش رياضي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايبادپرديس شهيد هاشمي
 40490 آموزش رياضي 2 زن د مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرزنژاپرديس شهيد هاشمي
 40491 آموزش رياضي 4 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/محل خدمت كالتپرديس شهيد هاشمي
 40492 آموزش رياضي 3 زن اوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آبادنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با دپرديس شهيد هاشمي
 40493 آموزش رياضي 3 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوينپرديس شهيد هاشمي
 40494 آموزش رياضي 1 زن ان سرخس/محل خدمت سرخسنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستپرديس شهيد هاشمي

 40495 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخس
 40496 يكآموزش فيز 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوين

 40497 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت زاوه
رستان تربت حيدريه/محل نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهپرديس شهيد هاشمي

 40498 آموزش فيزيك 1 زن خدمت كدكن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل پرديس شهيد هاشمي

 40499 آموزش فيزيك 1 زن خدمت جلگه رخ
داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي

 40500 آموزش فيزيك 1 زن خدمت زاوه
 40501 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرزپرديس شهيد هاشمي
 40502 آموزش فيزيك 1 زن د/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايبادنژاد مشهپرديس شهيد هاشمي
 40503 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/محل خدمت زبرخانپرديس شهيد هاشمي



92          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   50 صفحه     
 

 خراسان رضوي بان استانمخصوص داوطل  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 40504 آموزش فيزيك 1 زن ت جام/محل خدمت صالح آبادرش با داوطلبان بومي شهرستان تربنژاد مشهد/ اولويت پذيپرديس شهيد هاشمي
 40505 آموزش فيزيك 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جويند هاشميپرديس شهي

 40506 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/محل خدمت كالتپرديس شهيد هاشمي
 40507 آموزش فيزيك 2 زن يرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافنژاد مشهد/ اولويت پذپرديس شهيد هاشمي
 40508 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوارپرديس شهيد هاشمي
لبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطپرديس شهيد هاشمي

 40509 آموزش فيزيك 1 زن كاشمر/محل خدمت مه والت
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان پرديس شهيد هاشمي

 40510 آموزش فيزيك 1 زن كاشمر/محل خدمت بردسكن
 40511 مهندسي برق 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت چناران استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40512 مهندسي برق 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت خوشاب استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40513 مهندسي برق 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت تايباد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
دمر خراسان رضوي/محل خدمت زاوه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   40514 مهندسي برق 1 
 40515 مهندسي برق 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت خواف استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40516 مهندسي برق 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت فيروزه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40517 مهندسي برق 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت داورزن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40518 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت جوين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40519 مهندسي كامپيوتر 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت داورزن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40520 مهندسي كامپيوتر 1 مرد صالح آباد خراسان رضوي/محل خدمت استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40521 مهندسي كامپيوتر 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت كالت استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40522 مهندسي كامپيوتر 1 مرد وي/محل خدمت سرخسخراسان رض استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40523 مهندسي كامپيوتر 1 زن خراسان رضوي/محل خدمت خواف استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40524 مهندسي كامپيوتر 1 زن ان رضوي/محل خدمت بجستانخراس استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40525 مهندسي معماري 1 زن خراسان رضوي/محل خدمت تايباد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40526 مهندسي معماري 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت صالح آباد ناستاشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40527 مهندسي معماري 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت خواف استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40528 مهندسي معماري 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت كوهسرخ استاناي شهرستانهمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40529 مهندسي معماري 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت جلگه رخ استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40530 مهندسي معماري 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت باخرز استانهرستانهاي شمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40531 مهندسي مكانيك 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت جوين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40532 مهندسي مكانيك 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت خواف استانشهرستانهاي ي مخصوص داوطلبان بومتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40533 مهندسي مكانيك 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت كالت استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40534 مهندسي مكانيك 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت فريمان استانشهرستانهاي ومي مخصوص داوطلبان بتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40535 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد خراسان رضوي/محل خدمت سبزوار استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

وزش عالي ثامن الححج مشهد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آم
 47288 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت فريمان

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، 
 47289 آموزش ابتدايي 1 مرد و بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر/محل خدمت خليل آباد خليل آباد، مه و الت

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، 
 47290 آموزش ابتدايي 2 مرد التخليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر/محل خدمت مه و

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، 
 47291 آموزش ابتدايي 1 مرد خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر/محل خدمت كوهسرخ

شتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، پرديس شهيد به
 47292 آموزش ابتدايي 1 مرد خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر/محل خدمت بردسكن

يشابور(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور ن
 47293 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت نيشابور

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل 
 47294 آموزش ابتدايي 6 مرد خدمت سرخس

شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، پرديس 
 47295 آموزش ابتدايي 3 مرد جوين/محل خدمت جغتاي

بان بومي شهرستانهاي جغتاي، پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار(/ اولويت پذيرش با داوطل
 47296 آموزش ابتدايي 2 مرد جوين/محل خدمت جوين

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت 
 47297 آموزش ابتدايي 2 مرد جام/محل خدمت تربت جام

مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت پرديس شهيد بهشتي 
 47298 آموزش ابتدايي 2 مرد جام/محل خدمت صالح آباد

الت/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ك
 47299 آموزش ابتدايي 3 مرد خدمت كالت

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 47301 آموزش ابتدايي 1 مرد كاشمر/محل خدمت كاشمر

درجايي تربت حيدريه(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربت پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهي
 47302 آموزش ابتدايي 1 مرد حيدريه/محل خدمت تربت حيدريه

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و 
 47303 آموزش ابتدايي 3 مرد كن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت زاوهبخشهاي جلگه رخ و كد

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و 
 47304 يآموزش ابتداي 1 مرد بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت كدكن

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و 
 47305 آموزش ابتدايي 1 مرد بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت جلگه رخ

 47306 آموزش ابتدايي 1 مرد عالي دانشور نيشابور(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قوچان/محل خدمت قوچان پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش
پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 47307 آموزش ابتدايي 5 مرد باخرز، تايباد/محل خدمت تايباد
پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 47308 آموزش ابتدايي 1 مرد باخرز، تايباد/محل خدمت باخرز
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كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس حصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل ت
 محل

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان 
 47309 ييآموزش ابتدا 1 مرد شهرستان نيشابور/محل خدمت زبرخان

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش 
 47310 آموزش ابتدايي 2 مرد سرواليت نيشابور/محل خدمت فيروزه

يت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور(/ اولو
 47311 آموزش ابتدايي 1 مرد شهرستان نيشابور/محل خدمت ميان جلگه

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47312 آموزش ابتدايي 1 مرد ادبجستان، گناباد/محل خدمت گناب

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز/محل خدمت 
 47313 آموزش ابتدايي 1 مرد نوخندان

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه(/ 
 47314 آموزش ابتدايي 1 مرد بجستان، گناباد/محل خدمت بجستان

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز/محل خدمت 
 47315 آموزش ابتدايي 2 مرد درگز

هيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، پرديس ش
 47316 آموزش ابتدايي 1 مرد داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت خوشاب

وار(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبز
 47317 آموزش ابتدايي 1 مرد داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت ششتمد

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، 
 47318 آموزش ابتدايي 1 مرد ، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت داورزنداورزن

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت 
 47319 آموزش ابتدايي 1 مرد چناران

مركز آموزش عالي دانشور نيشابور(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت  پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل
 47320 آموزش ابتدايي 1 مرد گلبهار

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، 
 47321 آموزش ابتدايي 11 مرد دكانبينالود/محل خدمت تبا

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، 
 47322 آموزش ابتدايي 1 مرد بينالود/محل خدمت رضويه

مشهد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد،  پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج
 47323 آموزش ابتدايي 1 مرد بينالود/محل خدمت احمدآباد

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47325 آموزش ابتدايي 8 مرد خواف، رشتخوار/محل خدمت خواف

پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47326 آموزش ابتدايي 1 مرد خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار

سبزوار(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سبزوار  پرديس شهيد بهشتي مشهد )محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي
 47327 آموزش ابتدايي 1 مرد /محل خدمت سبزوار
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي

 47329 آموزش ابتدايي 1 زن داورزن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت شهيد هاشميپرديس 
 47330 آموزش ابتدايي 1 زن ششتمد

 47332 بتداييآموزش ا 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوارپرديس شهيد هاشمي
 47333 آموزش ابتدايي 4 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافپرديس شهيد هاشمي
 47334 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويهپرديس شهيد هاشمي
 47335 آموزش ابتدايي 3 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكانپرديس شهيد هاشمي
 47336 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت احمدآبادپرديس شهيد هاشمي
 47337 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت چنارانپرديس شهيد هاشمي
 47338 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت گلبهارپرديس شهيد هاشمي
 47339 آموزش ابتدايي 3 زن هد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز/محل خدمت درگزنژاد مشپرديس شهيد هاشمي
 47340 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز/محل خدمت نوخندانپرديس شهيد هاشمي
 47341 آموزش ابتدايي 1 زن مي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گنابادنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوپرديس شهيد هاشمي
 47342 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت بجستانپرديس شهيد هاشمي
 47343 آموزش ابتدايي 1 زن هرستان فريمان/محل خدمت فريماننژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شپرديس شهيد هاشمي
 47344 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سبزوار /محل خدمت سبزوارپرديس شهيد هاشمي
 47345 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستان نيشابور/محل خدمت زبرخاننژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان پرديس شهيد هاشمي
 47346 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كاشمر/محل خدمت كاشمرپرديس شهيد هاشمي
 47347 آموزش ابتدايي 1 زن هرستان نيشابور/محل خدمت ميان جلگهنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شپرديس شهيد هاشمي
 47348 آموزش ابتدايي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايبادپرديس شهيد هاشمي
 47349 آموزش ابتدايي 1 زن خرز، تايباد/محل خدمت باخرزنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باپرديس شهيد هاشمي
 47350 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قوچان/محل خدمت قوچانپرديس شهيد هاشمي
كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و پرديس شهيد هاشمي

 47351 آموزش ابتدايي 1 زن خدمت كدكن
 47353 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت سرواليتپرديس شهيد هاشمي
 47354 آموزش ابتدايي 1 زن بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت فيروزهنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل پرديس شهيد هاشمي

 47355 آموزش ابتدايي 3 زن خدمت زاوه
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل پرديس شهيد هاشمي

 47356 آموزش ابتدايي 1 زن خدمت جلگه رخ
 47357 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/محل خدمت كالتپرديس شهيد هاشمي

 47358 آموزش ابتدايي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوينس شهيد هاشميپردي
 47359 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت تربت جامپرديس شهيد هاشمي
 47360 آموزش ابتدايي 1 زن اد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آبادنژپرديس شهيد هاشمي
 47361 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جغتايپرديس شهيد هاشمي
 47362 آموزش ابتدايي 2 زن يت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسنژاد مشهد/ اولوپرديس شهيد هاشمي



94          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   52 صفحه     
 

 خراسان رضوي مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 47363 آموزش ابتدايي 1 زن لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/محل خدمت نيشابورنژاد مشهد/ اوپرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان پرديس شهيد هاشمي

 47364 آموزش ابتدايي 1 زن كاشمر/محل خدمت كوهسرخ
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان يس شهيد هاشميپرد

 47365 آموزش ابتدايي 1 زن كاشمر/محل خدمت بردسكن
الت و بخش كوهسرخ شهرستان نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و پرديس شهيد هاشمي

 47366 آموزش ابتدايي 1 زن كاشمر/محل خدمت مه والت
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان پرديس شهيد هاشمي

 47367 آموزش ابتدايي 1 زن كاشمر/محل خدمت خليل آباد
 47373 آموزش تربيت بدني 1 مرد شتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد به

 47377 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت زاوه
 47418 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخس پرديس

 47419 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوين
 47421 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد / اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آبادپرديس شهيد بهشتي مشهد

 47423 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/محل خدمت كالت
 47428 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد ا داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايبادپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش ب

 47438 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان
 47441 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد ش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذير

 47444 آموزش كودكان استثنايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافپرديس شهيد هاشمي
 47445 آموزش كودكان استثنايي 1 زن يت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويهنژاد مشهد/ اولوپرديس شهيد هاشمي
 47446 آموزش كودكان استثنايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكانپرديس شهيد هاشمي
 47451 آموزش كودكان استثنايي 1 زن مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايبادنژاد پرديس شهيد هاشمي
 47458 آموزش كودكان استثنايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آبادپرديس شهيد هاشمي
 47460 آموزش كودكان استثنايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد هاشمي

 خراسان شمالي مخصوص داوطلبان استان
 40536 آموزش رياضي 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت اسفرايناله خامنهپرديس آيت

 40537 آموزش رياضي 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرماله خامنهرديس آيتپ
 40538 آموزش رياضي 2 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت شيرواناله خامنهپرديس آيت

 40539 آموزش رياضي 3 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت بجنورداله خامنهتپرديس آي
 40540 آموزش رياضي 1 مرد گالناي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت رازوجراله خامنهپرديس آيت
 40541 آموزش رياضي 2 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملقاناله خامنهپرديس آيت

 40542 آموزش رياضي 1 زن د، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت رازوجرگالنپرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنور
 40543 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت فاروج

 40544 آموزش رياضي 1 زن رستان اسفراين/محل خدمت بام و صفي آبادپرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه
 40545 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت بام و صفي آباد

 40546 آموزش فيزيك 2 مرد وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت بجنورد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه
 40547 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملقان

 40548 آموزش فيزيك 1 زن ان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرمنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبپرديس شهيد هاشمي
 40549 مهندسي برق 1 مرد خراسان شمالي/محل خدمت فاروج استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40550 مهندسي برق 1 مرد خراسان شمالي/محل خدمت بجنورد استانشهرستانهاي  مخصوص داوطلبان بوميتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40551 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد خراسان شمالي/محل خدمت اسفراين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40552 مهندسي عمران 1 مرد خراسان شمالي/محل خدمت بجنورد استانشهرستانهاي اوطلبان بومي مخصوص دتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40553 مهندسي عمران 1 مرد خراسان شمالي/محل خدمت شيروان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40554 مهندسي كامپيوتر 1 زن خراسان شمالي/محل خدمت مانه وسملقان استانشهرستانهاي خصوص داوطلبان بومي متهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40555 مهندسي كامپيوتر 1 مرد خراسان شمالي/محل خدمت بجنورد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40556 مهندسي كامپيوتر 1 مرد خراسان شمالي/محل خدمت بام و صفي آباد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -رجايي  دانشگاه تربيت دبير شهيد
 40557 مهندسي معماري 1 مرد خراسان شمالي/محل خدمت جاجرم استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40558 مهندسي مكانيك 1 مرد خراسان شمالي/محل خدمت جاجرم استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -ه تربيت دبير شهيد رجايي دانشگا
 40559 مهندسي مكانيك 1 مرد خراسان شمالي/محل خدمت بجنورد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40560 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد خراسان شمالي/محل خدمت بجنورد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 47465 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام جعفرصادق)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت اسفراين
 47466 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام جعفرصادق)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت بام و صفي آباد
 47467 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام جعفرصادق)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت گرمه

 47468 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام جعفرصادق)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرم
 47469 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس امام جعفرصادق)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت شيروان

 47470 آموزش ابتدايي 1 زن ديس امام جعفرصادق)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت فاروجپر
 47471 ابتدايي آموزش 3 زن پرديس امام جعفرصادق)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت بجنورد

 47472 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام جعفرصادق)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت رازوجرگالن
 47473 آموزش ابتدايي 2 زن قان، رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملقانپرديس امام جعفرصادق)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسمل

 47474 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس امام محمد باقر)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت بجنورد
 47475 آموزش ابتدايي 2 مرد ش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت رازوجرگالنپرديس امام محمد باقر)ع( بجنورد/ اولويت پذير

 47476 يآموزش ابتداي 2 مرد انپرديس امام محمد باقر)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملق
 47477 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام محمد باقر)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت گرمه

 47478 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام محمد باقر)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرم
 47479 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس امام محمد باقر)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت شيروان

 47480 يآموزش ابتداي 1 مرد پرديس امام محمد باقر)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت فاروج
 47481 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام محمد باقر)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت اسفراين

 47482 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام محمد باقر)ع( بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت بام و صفي آباد
 خوزستان مخصوص داوطلبان استان 

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 
 40561 آموزش رياضي 1 مرد خدمت اروندكنار

هرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي ش
 40562 آموزش رياضي 2 مرد خدمت آبادان

DR139805166 
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 خوزستان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

م)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل پرديس حضرت رسول اكر
 40563 آموزش رياضي 2 مرد خدمت بستان

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 
 40564 آموزش رياضي 2 مرد دمت خرمشهرخ

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 
 40565 آموزش رياضي 2 مرد خدمت دشت آزادگان

ي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوم
 40566 آموزش رياضي 2 مرد خدمت شادگان

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 
 40567 آموزش رياضي 2 مرد خدمت هويزه

 40568 آموزش رياضي 3 مرد 1س حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پردي
 40569 آموزش رياضي 1 مرد 2.ناحيه پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز

 40570 آموزش رياضي 2 مرد 3پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 40571 آموزش رياضي 2 مرد 4ون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كار

 40572 آموزش رياضي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باوي
 40573 آموزش رياضي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت حميديه پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با

 40574 آموزش رياضي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت كارون
اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان،  پرديس حضرت رسول اكرم)ص(

 40575 آموزش رياضي 1 مرد بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني
، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير

 40576 آموزش رياضي 1 مرد بندرماهشهر/محل خدمت رامشير
پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 

 40577 آموزش رياضي 2 مرد بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز
رديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پ

 40578 آموزش رياضي 1 مرد بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر
امهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، ر

 40579 آموزش رياضي 1 مرد بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان
 40580 آموزش رياضي 1 مرد خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت  پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت
 40581 آموزش رياضي 1 مرد انديمشك

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت 
 40582 آموزش رياضي 2 مرد دزفول

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت 
 40583 آموزش رياضي 2 مرد سردشت دزفول

ند/محل خدمت پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتو
 40584 آموزش رياضي 2 مرد شاوور

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت 
 40585 آموزش رياضي 1 مرد شوشتر

نهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا
 40586 آموزش رياضي 1 مرد گتوند

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل 
 40587 آموزش رياضي 1 مرد خدمت انديكا

رم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل پرديس حضرت رسول اك
 40588 آموزش رياضي 2 مرد خدمت ايذه

/محل پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان
 40589 آموزش رياضي 1 مرد خدمت باغملك جانكي

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل 
 40590 آموزش رياضي 1 مرد خدمت دهدز

لبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوط
 40591 آموزش رياضي 2 مرد خدمت صيدون

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل 
 40592 آموزش رياضي 1 مرد خدمت اللي

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل 
 40593 آموزش رياضي 2 مرد خدمت مسجدسليمان

هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل  پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك،
 40594 آموزش رياضي 2 مرد خدمت هفتگل

 40595 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول
يرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذ

 40596 آموزش رياضي 1 زن انديكا
 پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت

 40597 وزش رياضيآم 1 زن ايذه
 پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت

 40598 آموزش رياضي 1 زن باغملك جانكي
باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت  پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه،

 40599 آموزش رياضي 1 زن اللي
 پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت

 40600 آموزش رياضي 1 زن مسجدسليمان
راء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس فاطمة الزه

 40601 آموزش رياضي 1 زن بندرماهشهر/محل خدمت اميديه
بهان، اميديه، هنديجان، پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، به

 40602 آموزش رياضي 2 زن بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 

 40603 آموزش رياضي 1 زن بندرماهشهر/محل خدمت رامشير
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 خوزستان مخصوص داوطلبان استان  دامها

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

نديجان، پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، ه
 40604 آموزش رياضي 1 زن بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر

پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
 40605 آموزش رياضي 1 زن بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان

 40606 آموزش رياضي 1 زن 2اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء)س( 
 40607 اضيآموزش ري 1 زن 3پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 40608 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باوي
دگان/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شا

 40609 آموزش رياضي 2 زن اروندكنار
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت 

 40610 آموزش رياضي 1 زن آبادان
بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت  پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان

 40611 آموزش رياضي 2 زن خرمشهر
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت 

 40612 آموزش رياضي 1 زن دشت آزادگان
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت 

 40613 آموزش رياضي 2 زن شادگان
 40614 آموزش فيزيك 1 مرد ر، شادگان/محل خدمت شادگانپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشه

 40615 آموزش فيزيك 1 مرد 4پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 40616 آموزش فيزيك 1 مرد ي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفولپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانها

 40617 آموزش فيزيك 1 زن اپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت انديك
ت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولوي

 40618 آموزش فيزيك 1 زن باغملك جانكي
 40619 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهر

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت دشت 
 40620 آموزش فيزيك 1 زن آزادگان

 40621 مهندسي برق 1 زن /محل خدمت حميديهخوزستان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40622 مهندسي برق 1 زن خوزستان/محل خدمت ماهشهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40623 مهندسي برق 1 زن دهدزخوزستان/محل خدمت  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40624 مهندسي برق 1 زن خوزستان/محل خدمت شوشتر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40625 سي برقمهند 1 زن خوزستان/محل خدمت شوش استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40626 مهندسي برق 1 زن خوزستان/محل خدمت سردشت دزفول استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40627 سي ساخت و توليدمهند 1 زن خوزستان/محل خدمت دشت آزادگان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40628 مهندسي عمران 1 زن خوزستان/محل خدمت ماهشهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40629 مهندسي عمران 1 زن خوزستان/محل خدمت دشت آزادگان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40630 مهندسي كامپيوتر 1 زن خوزستان/محل خدمت حميديه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40631 مهندسي كامپيوتر 1 زن خوزستان/محل خدمت اروندكنار استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40632 مهندسي كامپيوتر 1 مرد خوزستان/محل خدمت آغاجاري استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ردم خوزستان/محل خدمت انديكا استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   40633 مهندسي كامپيوتر 1 
 40634 مهندسي معماري 1 مرد خوزستان/محل خدمت ايذه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40635 مهندسي معماري 1 زن ستانخوزستان/محل خدمت عشايري خوز استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40636 مهندسي مكانيك 1 زن خوزستان/محل خدمت بستان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40637 مهندسي مكانيك 1 زن خوزستان/محل خدمت بهبهان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40638 مهندسي مكانيك 1 زن خوزستان/محل خدمت آبادان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40639 مهندسي مواد و متالورژي 1 زن خوزستان/محل خدمت آبادان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40640 مهندسي مواد و متالورژي 1 زن خوزستان/محل خدمت دزفول استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان
 47504 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت اروندكنار

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 
 47505 آموزش ابتدايي 3 مرد خدمت آبادان

ز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهوا
 47506 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت بستان

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 
 47507 آموزش ابتدايي 2 مرد شهرخدمت خرم

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 
 47508 آموزش ابتدايي 2 مرد خدمت دشت آزادگان

هرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي ش
 47509 آموزش ابتدايي 3 مرد خدمت شادگان

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 
 47510 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت هويزه

 47511 آموزش ابتدايي 3 مرد 1يس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرد
 47512 آموزش ابتدايي 3 مرد 2واز.ناحيه پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اه

 47513 آموزش ابتدايي 2 مرد 3پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 47514 آموزش ابتدايي 4 مرد 4هاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان

 47515 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باوي
 47516 آموزش ابتدايي 1 مرد يت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت حميديهپرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولو

 47517 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت كارون
رت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حض

 47518 آموزش ابتدايي 2 مرد شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت اميديه
تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل 

 47519 آموزش ابتدايي 1 مرد شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت آغاجاري
جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام

 47520 آموزش ابتدايي 1 مرد شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني
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 خوزستان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت 
 محل

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 47521 آموزش ابتدايي 1 مرد ت بهبهانشهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدم

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 47522 يآموزش ابتداي 1 مرد شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشير

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 47523 آموزش ابتدايي 1 مرد شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز

كرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول ا
 47525 آموزش ابتدايي 2 مرد شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر

ز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مرك
 47526 آموزش ابتدايي 1 مرد شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان

انديمشك(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا )ع( 
 47527 آموزش ابتدايي 2 مرد شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت انديكا

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا )ع( انديمشك(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 47528 آموزش ابتدايي 2 مرد نهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت ايذهشهرستا

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا )ع( انديمشك(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 47529 آموزش ابتدايي 1 مرد ان/محل خدمت باغملك جانكيشهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليم

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا )ع( انديمشك(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 47530 آموزش ابتدايي 1 مرد شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت دهدز

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا )ع( انديمشك(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 47531 آموزش ابتدايي 1 مرد شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت صيدون

كز آموزش عالي امام رضا )ع( انديمشك(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مر
 47532 آموزش ابتدايي 1 مرد شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت اللي

ش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا )ع( انديمشك(/ اولويت پذير
 47533 آموزش ابتدايي 2 مرد شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت مسجدسليمان

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47535 آموزش ابتدايي 1 مرد مشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت الوارگرم سيريدزفول، شوش، اندي

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47536 آموزش ابتدايي 1 مرد دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت انديمشك

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47537 آموزش ابتدايي 3 مرد دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول

شهيد رجايي دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي
 47538 آموزش ابتدايي 1 مرد دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت سردشت دزفول

هاي پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان
 47539 آموزش ابتدايي 1 مرد دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شاوور

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47540 ابتداييآموزش  1 مرد دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوش

پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47541 آموزش ابتدايي 3 مرد دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشتر
وزش عالي شهيد رجايي دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آم

 47542 آموزش ابتدايي 1 مرد دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت گتوند
 47543 ابتدايي آموزش 3 مرد خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ 

 47544 آموزش ابتدايي 2 زن خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ 
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س( دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47546 آموزش ابتدايي 1 زن هرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت انديمشكش
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س( دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47547 آموزش ابتدايي 2 زن زفولشهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت د
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س( دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47548 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت سردشت دزفول
)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س( دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء

 47549 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شاوور
دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س(

 47550 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوش
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س( دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47551 آموزش ابتدايي 2 زن وش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشترشهرستانهاي دزفول، ش
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س( دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47552 اييآموزش ابتد 1 زن شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت گتوند
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س( دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47553 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت انديكا
ل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س( دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )مح

 47554 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت ايذه
زفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س( د

 47555 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت باغملك جانكي
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س( دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47556 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت دهدز
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س( دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47557 آموزش ابتدايي 1 زن مسجدسليمان/محل خدمت صيدون شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي،
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س( دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47558 آموزش ابتدايي 3 زن شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت اللي
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س( دزفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47559 آموزش ابتدايي 2 زن شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت مسجدسليمان
ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ ا

 47561 آموزش ابتدايي 1 زن بندرماهشهر/محل خدمت اميديه
هنديجان،  پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه،

 47562 آموزش ابتدايي 1 زن بندرماهشهر/محل خدمت آغاجاري
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   56 صفحه     
 

 خوزستان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

طلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داو
 47563 آموزش ابتدايي 1 زن بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني

پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
 47564 آموزش ابتدايي 1 زن بندرماهشهر/محل خدمت بهبهان

پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
 47565 آموزش ابتدايي 1 زن بندرماهشهر/محل خدمت رامشير
/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز

 47566 آموزش ابتدايي 1 زن بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز
ديه، هنديجان، پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، امي

 47568 آموزش ابتدايي 2 زن بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 

 47569 آموزش ابتدايي 1 زن بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان
لزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت پرديس فاطمة ا

 47570 آموزش ابتدايي 1 زن اروندكنار
گان/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شاد

 47571 آموزش ابتدايي 2 زن آبادان
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت 

 47572 آموزش ابتدايي 1 زن بستان
بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 47573 آموزش ابتدايي 2 زن خرمشهر
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت 

 47574 آموزش ابتدايي 2 زن دشت آزادگان
پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت 

 47575 آموزش ابتدايي 3 زن شادگان
يزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هو

 47576 آموزش ابتدايي 1 زن هويزه
 47577 آموزش ابتدايي 3 زن 1پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 47578 آموزش ابتدايي 3 زن 2وطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با دا
 47579 آموزش ابتدايي 2 زن 3پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 47580 آموزش ابتدايي 3 زن 4ة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس فاطم
 47581 وزش ابتداييآم 2 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باوي

 47582 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت حميديه
 47583 آموزش ابتدايي 2 زن /محل خدمت كارونپرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه

 47616 آموزش تربيت بدني 1 زن 1پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 زنجان مخصوص داوطلبان استان

 40641 آموزش رياضي 1 زن يرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/محل خدمت انگورانالهدي صدر سنندج/ اولويت پذپرديس بنت 
 40642 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/محل خدمت ماهنشانپرديس بنت 
 40643 آموزش رياضي 1 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/محل خدمت افشار الهدي صدر سنندج/پرديس بنت 
 40644 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/محل خدمت بزينه رودپرديس بنت 

 40645 آموزش رياضي 1 مرد رديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/محل خدمت زنجانرودپ
 40646 ضيآموزش ريا 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/محل خدمت سجاسرود

 40647 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/محل خدمت طارم
 40648 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/محل خدمت خدابنده

 40649 مهندسي برق 2 مرد زنجان/محل خدمت اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40650 مهندسي عمران 2 مرد وپرورش استان زنجانزنجان/محل خدمت اداره كل آموزش  مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40651 مهندسي كامپيوتر 2 مرد زنجان/محل خدمت اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40652 مهندسي كامپيوتر 1 زن زنجان/محل خدمت اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان ي شهرستانهاي استانمخصوص داوطلبان بومتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40653 مهندسي معماري 1 مرد زنجان/محل خدمت اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40654 مهندسي مكانيك 1 مرد زنجان/محل خدمت اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استانتهران/  -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 
 40655 مهندسي مكانيك 1 مرد استان زنجان زنجان/محل خدمت اداره كل آموزش وپرورش مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40656 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد زنجان/محل خدمت اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 47650 آموزش ابتدايي 1 مرد سلطانيه /محل خدمت ابهر -خرمدره  -هرستان هاي ابهرپرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي ش
 47651 آموزش ابتدايي 1 مرد سلطانيه /محل خدمت خرمدره -خرمدره  -پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي ابهر

 47652 آموزش ابتدايي 1 مرد سلطانيه /محل خدمت سلطانيه -خرمدره  -ن بومي شهرستان هاي ابهرپرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبا
 47653 آموزش ابتدايي 1 مرد ايجرود /محل خدمت زنجان ناحيه يك -پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان 

 47654 آموزش ابتدايي 1 مرد ايجرود /محل خدمت زنجان ناحيه دو -با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان  پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش
 47655 آموزش ابتدايي 1 مرد ايجرود /محل خدمت زنجانرود -پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان 

 47656 آموزش ابتدايي 1 مرد ايجرود /محل خدمت ايجرود -ذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پ
 47657 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ماهنشان /محل خدمت انگوران

 47658 آموزش ابتدايي 1 مرد بومي شهرستان ماهنشان /محل خدمت ماهنشان پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان
 47659 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت افشار

 47660 آموزش ابتدايي 1 مرد ت بزينه رودپرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدم
 47661 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت خدابنده

 47662 اييآموزش ابتد 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت سجاسرود
 47664 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت افشار

 47665 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت بزينه رود
 47666 آموزش ابتدايي 1 زن اطمة الزهراء)س( زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت خدابندهپرديس ف

 47667 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت سجاسرود
 47669 آموزش ابتدايي 1 زن جان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ماهنشان /محل خدمت انگورانپرديس فاطمة الزهراء)س( زن

 47670 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ماهنشان /محل خدمت ماهنشان
 47671 آموزش ابتدايي 1 زن سلطانيه /محل خدمت ابهر -خرمدره  -ش با داوطلبان بومي شهرستان هاي ابهرپرديس فاطمة الزهراء)س( زنجان/ اولويت پذير

 47672 آموزش ابتدايي 1 زن سلطانيه /محل خدمت خرمدره -خرمدره  -پرديس فاطمة الزهراء)س( زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي ابهر



دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398            99  

 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   57 صفحه     
 

 زنجان ستانمخصوص داوطلبان ا  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 47673 آموزش ابتدايي 1 زن سلطانيه /محل خدمت سلطانيه -خرمدره  -پرديس فاطمة الزهراء)س( زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي ابهر
 47674 آموزش ابتدايي 1 زن ايجرود /محل خدمت زنجان ناحيه يك -پرديس فاطمة الزهراء)س( زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان 
 47675 آموزش ابتدايي 1 زن ايجرود /محل خدمت زنجان ناحيه دو -پرديس فاطمة الزهراء)س( زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان 
 47676 آموزش ابتدايي 1 زن ايجرود /محل خدمت زنجانرود -پرديس فاطمة الزهراء)س( زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان 
 47677 آموزش ابتدايي 1 زن ايجرود /محل خدمت ايجرود -پرديس فاطمة الزهراء)س( زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان 

 47689 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد ايجرود /محل خدمت زنجان ناحيه دو -پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان 
 سمنان مخصوص داوطلبان استان

 40657 آموزش رياضي 1 مرد هرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت مهدي شهراي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شاله خامنهپرديس آيت
 40658 آموزش رياضي 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت اميرآباداله خامنهپرديس آيت
 40659 آموزش رياضي 1 مرد ستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت ميامياي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهراله خامنهپرديس آيت
 40660 آموزش رياضي 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بيارجمنداله خامنهپرديس آيت

 40661 آموزش رياضي 1 زن هاي شاهرود، ميامي/محل خدمت مياميپرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان
 40662 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بيارجمند

 40663 آموزش رياضي 1 زن /محل خدمت دامغانپرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان
 40664 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت اميرآباد

 40665 آموزش رياضي 1 زن ت مهدي شهرپرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدم
پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، 

 40666 آموزش فيزيك 1 مرد ميامي/محل خدمت ميامي
 40667 مهندسي برق 2 مرد سمنان/محل خدمت استان سمنان استانشهرستانهاي  مخصوص داوطلبان بوميتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40668 مهندسي عمران 1 مرد سمنان/محل خدمت استان سمنان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40669 مهندسي عمران 1 مرد سمنان/محل خدمت استان سمنان استانشهرستانهاي  مخصوص داوطلبان بوميتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40670 مهندسي كامپيوتر 2 مرد سمنان/محل خدمت استان سمنان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40671 مهندسي معماري 1 مرد سمنان/محل خدمت استان سمنان استانشهرستانهاي بومي  مخصوص داوطلبانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40672 مهندسي مكانيك 1 مرد سمنان/محل خدمت استان سمنان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40673 مهندسي مكانيك 1 مرد سمنان/محل خدمت استان سمنان استانشهرستانهاي لبان بومي مخصوص داوطتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 47691 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت مهدي شهر
 47692 آموزش ابتدايي 1 مرد طلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سمنانپرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داو

 47693 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت اميرآباد
 47694 آموزش ابتدايي 1 مرد رستان دامغان/محل خدمت دامغانپرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه

 47696 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار
 47697 آموزش ابتدايي 1 مرد ي/محل خدمت مياميپرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميام

 47698 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بسطام
 47699 آموزش ابتدايي 1 مرد رجمندپرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بيا

 47700 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت شاهرود
 47702 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار

 47704 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت دامغان
 47705 بتداييآموزش ا 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت ميامي
 47706 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بسطام

 47708 اييآموزش ابتد 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت شاهرود
 47710 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت مهدي شهر

 47711 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سمنان
 سيستان وبلوچستان مخصوص داوطلبان استان

 40674 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنت
 40675 آموزش رياضي 1 زن هار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاب

 40676 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارك
 40677 آموزش رياضي 1 زن ي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهرپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانها

 40678 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان
 40679 آموزش رياضي 2 زن نهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سورانپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا

 40680 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان
 40681 آموزش رياضي 1 زن شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت بنجارپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 40682 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زابل
 40683 آموزش رياضي 2 زن بان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهكپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطل

 40684 آموزش رياضي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند
 40685 آموزش رياضي 1 زن با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش

 40686 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوه
يرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ا

 40687 آموزش رياضي 2 زن شهر/محل خدمت ايرانشهر
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 40688 آموزش رياضي 1 زن شهر/محل خدمت بزمان
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 40689 آموزش رياضي 1 زن شهر/محل خدمت بمپور
هر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانش

 40690 آموزش رياضي 2 زن شهر/محل خدمت دلگان
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 40691 ياضيآموزش ر 1 زن شهر/محل خدمت راسك
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 40692 آموزش رياضي 1 زن شهر/محل خدمت سرباز
، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان

 40693 آموزش رياضي 1 زن شهر/محل خدمت فنوج
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

 40694 آموزش رياضي 1 زن شهر/محل خدمت الشار
 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 40695 آموزش رياضي 2 مرد نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
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 سيستان وبلوچستان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس وص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخص
 محل

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران
 40696 آموزش رياضي 1 مرد نيك شهر/محل خدمت بمپور

شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس 
 40697 آموزش رياضي 2 مرد نيك شهر/محل خدمت دلگان

، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور
 40698 آموزش رياضي 2 مرد نيك شهر/محل خدمت راسك

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران
 40699 آموزش رياضي 1 مرد نيك شهر/محل خدمت سرباز

 40700 آموزش رياضي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش
 40701 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوك آباد

 40702 آموزش رياضي 2 مرد ري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زابلپرديس شهيد مطه
 40703 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك

 40704 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند
دمر پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنت  40705 آموزش رياضي 1 

 40706 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار
 40707 آموزش رياضي 3 مرد محل خدمت دشتياريپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/

 40708 آموزش رياضي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارك
 40709 آموزش رياضي 1 مرد سوران، مهرستان/محل خدمت بم پشتپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب 

 40710 آموزش رياضي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان
 40711 آموزش رياضي 2 مرد سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سورانپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 40712 آموزش رياضي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان
 40713 آموزش فيزيك 1 مرد بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 40714 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارك
 40715 آموزش فيزيك 1 مرد با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهر پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش

 40716 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان
 40717 آموزش فيزيك 1 مرد ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سورانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ ا

 40718 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان
 40719 آموزش فيزيك 1 مرد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زابل پرديس شهيد

 40720 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك
يك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران ن

 40721 آموزش فيزيك 1 مرد شهر/محل خدمت ايرانشهر
گان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دل

 40722 آموزش فيزيك 1 مرد شهر/محل خدمت بزمان
يك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران ن

 40723 يزيكآموزش ف 1 مرد شهر/محل خدمت بمپور
يك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران ن

 40724 آموزش فيزيك 1 مرد شهر/محل خدمت راسك
نشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايراپرديس شهيد هاشمي

 40725 آموزش فيزيك 1 زن نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد هاشمي

 40726 آموزش فيزيك 1 زن ننيك شهر/محل خدمت بزما
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد هاشمي

 40727 آموزش فيزيك 1 زن نيك شهر/محل خدمت بمپور
ومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بپرديس شهيد هاشمي

 40728 آموزش فيزيك 1 زن نيك شهر/محل خدمت دلگان
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد هاشمي

 40729 آموزش فيزيك 1 زن هر/محل خدمت راسكنيك ش
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد هاشمي

 40730 آموزش فيزيك 1 زن نيك شهر/محل خدمت سرباز
ش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نژاد مشهد/ اولويت پذيرپرديس شهيد هاشمي

 40731 آموزش فيزيك 1 زن نيك شهر/محل خدمت الشار
 40732 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوهپرديس شهيد هاشمي
 40733 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوك آبادپرديس شهيد هاشمي
 40734 يزيكآموزش ف 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زابلپرديس شهيد هاشمي
 40735 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروزپرديس شهيد هاشمي
 40736 آموزش فيزيك 1 زن محل خدمت هاموننژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/پرديس شهيد هاشمي
 40737 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمندپرديس شهيد هاشمي
 40738 آموزش فيزيك 1 زن ، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهارپرديس شهيد هاشمي
 40739 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس شهيد هاشمي
 40740 آموزش فيزيك 1 زن بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كناركنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد هاشمي
 40741 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوانپرديس شهيد هاشمي
 40742 آموزش فيزيك 1 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سوراننژاد مشهد/ اولويت پرديس شهيد هاشمي
 40743 آموزش فيزيك 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستانپرديس شهيد هاشمي

 40744 مهندسي برق 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت راسك استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت
 40745 مهندسي برق 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت سرباز استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40746 مهندسي برق 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت ايرانشهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -گاه تربيت دبير شهيد رجايي دانش
 40747 مهندسي برق 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت جالق استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40748 مهندسي برق 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت سيب و سوران استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40749 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد هرسيستان و بلوچستان/محل خدمت ايرانش استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40750 مهندسي عمران 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت فنوج استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40751 مهندسي عمران 1 مرد لوچستان/محل خدمت سربازسيستان و ب استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40752 مهندسي عمران 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت دشتياري استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40753 مهندسي كامپيوتر 1 زن سيستان و بلوچستان/محل خدمت قصرقند استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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 سيستان وبلوچستان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 40754 مهندسي كامپيوتر 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت قصرقند استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي ن/ تهرا -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40755 مهندسي كامپيوتر 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت راسك استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40756 مهندسي معماري 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت چابهار استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -ير شهيد رجايي دانشگاه تربيت دب
 40757 مهندسي مكانيك 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت بمپور استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40758 مهندسي مكانيك 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت ايرانشهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40759 مهندسي مكانيك 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت ايرانشهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40760 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت خاش استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 47722 آموزش ابتدايي 1 زن /محل خدمت بنتپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند
 47723 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار

 47724 آموزش ابتدايي 3 زن قصرقند/محل خدمت دشتياري پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر،
 47725 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقند

 47726 آموزش ابتدايي 2 زن رك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كناركپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنا
 47727 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهر

رانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اي
 47728 آموزش ابتدايي 1 زن شهر/محل خدمت ايرانشهر

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 
 47729 آموزش ابتدايي 1 زن شهر/محل خدمت بزمان

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 
 47730 آموزش ابتدايي 1 زن شهر/محل خدمت بمپور

يرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ا
 47731 آموزش ابتدايي 2 زن شهر/محل خدمت دلگان

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 
 47732 آموزش ابتدايي 2 زن شهر/محل خدمت راسك

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 
 47733 آموزش ابتدايي 3 زن شهر/محل خدمت سرباز

نشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرا
 47734 آموزش ابتدايي 2 زن شهر/محل خدمت فنوج

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 
 47735 زش ابتداييآمو 1 زن شهر/محل خدمت الشار

 47736 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش
 47737 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوه

 47738 آموزش ابتدايي 1 زن الت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوك آبادپرديس رس
 47739 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت بنجار

 47740 آموزش ابتدايي 1 زن زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك پرديس رسالت
 47741 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروز
 47742 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامون

 47743 ش ابتداييآموز 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند
 47744 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت بم پشت

 47745 وزش ابتداييآم 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالق
 47746 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان

 47747 آموزش ابتدايي 2 زن نپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سورا
 47748 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان

 47749 موزش ابتداييآ 1 زن 1پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 
 47750 آموزش ابتدايي 1 زن 2پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 

 47751 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت عشاير
 47752 آموزش ابتدايي 1 زن زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آبادپرديس رسالت 

 47753 آموزش ابتدايي 1 مرد 1پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 
 47754 آموزش ابتدايي 1 مرد 2يرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذ

 47755 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت عشاير
 47756 آموزش ابتدايي 2 مرد شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آباد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي

 47757 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت بم پشت
 47758 آموزش ابتدايي 1 مرد رستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالقپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه

 47759 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان
 47760 آموزش ابتدايي 2 مرد وطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سورانپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با دا

 47761 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان
 47762 آموزش ابتدايي 1 مرد ان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت بنجارپرديس شهيد مطهري زاهد

 47763 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك
 47764 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروز

 47765 آموزش ابتدايي 1 مرد ونپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هام
 47766 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند

 47767 آموزش ابتدايي 2 مرد دمت خاشپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خ
 47768 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوه

ردم پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوك آباد  47769 آموزش ابتدايي 1 
 47770 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنت

 47771 آموزش ابتدايي 2 مرد د/محل خدمت چابهارپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقن
 47772 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري

 47773 آموزش ابتدايي 2 مرد ر، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابها
 47774 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارك

 47775 آموزش ابتدايي 1 مرد بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهرپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

 47776 داييآموزش ابت 1 مرد نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر



102          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   60 صفحه     
 

 سيستان وبلوچستان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

باز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سر
 47777 آموزش ابتدايي 1 مرد نيك شهر/محل خدمت بزمان

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران
 47778 آموزش ابتدايي 1 مرد نيك شهر/محل خدمت بمپور

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران
 47779 آموزش ابتدايي 2 مرد نيك شهر/محل خدمت دلگان

دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، 
 47780 آموزش ابتدايي 4 مرد نيك شهر/محل خدمت راسك

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران
 47781 وزش ابتداييآم 3 مرد نيك شهر/محل خدمت سرباز

 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران
 47782 آموزش ابتدايي 2 مرد نيك شهر/محل خدمت فنوج

هاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان
 47783 آموزش ابتدايي 1 مرد نيك شهر/محل خدمت الشار

 فارس مخصوص داوطلبان استان
 -ميمند-پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد

 40761 آموزش رياضي 3 زن فراشبند -قيرو كارزين
-جويم  -بيرم -اوز-پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت الرستان

 40762 آموزش رياضي 2 زن خنج -گراش 
عالمرودشت -اشكنان  -ن بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبا

 40763 آموزش رياضي 2 زن گله دار -مهر  -
 -پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده 

 40764 آموزش رياضي 2 زن مشهد مرغاب -خرم بيد -پاسارگاد 
 40765 آموزش رياضي 1 زن سده-پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت اقليد

ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل  پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان،
 40766 آموزش رياضي 2 زن كوار -بيضا -سپيدان-خرامه-زرقان-خدمت ارژن

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل 
 40767 آموزش رياضي 1 زن كامفيروز - درودزن-خدمت مرودشت 

 40768 آموزش رياضي 1 زن آباده طشك -ني ريز  -پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت استهبان
 40769 آموزش رياضي 1 زن شيبكوه-ششده و قره بالغ  -فسا، ني ريز/محل خدمت فسا پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان،

-قايميه -جره وباالده-پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت كازرون
 40770 آموزش رياضي 1 زن كوهمره نودان-كنارتخته خشت وكمارج

 40771 آموزش رياضي 1 زن خفر -يس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرمپرد
 40772 آموزش رياضي 1 زن فرگ -دشت زرين  -پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب 

 -اوز-پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستان
 40773 آموزش رياضي 1 زن خنج -گراش -جويم  -بيرم

هري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمط
 40774 آموزش رياضي 1 مرد خفر -داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرم

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، 
 40775 آموزش رياضي 1 مرد فرگ -زرين دشت  -دشت، الرستان /محل خدمت داراب داراب، زرين 

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، 
 40776 آموزش رياضي 1 مرد خنج -گراش -جويم  -بيرم -اوز-داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستان

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، 
 40777 آموزش رياضي 1 مرد كوهمره نودان-كنارتخته خشت وكمارج-قايميه -جره وباالده-كازرون، ممسني/محل خدمت كازرون

هيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، پرديس ش
 40778 آموزش رياضي 1 مرد ماهورميالتي ، رستم-دشمن زياري-كازرون، ممسني/محل خدمت ممسني

ز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيرا
 40779 آموزش رياضي 2 مرد كوار -بيضا -سپيدان-خرامه-زرقان-ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت ارژن

لبان بومي شهرستانهاي سپيدان، پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوط
 40780 آموزش رياضي 1 مرد ارسنجان -ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت سروستان 

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، 
 40781 آموزش رياضي 2 مرد كامفيروز -درودزن -ه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت مرودشت ارسنجان، خرام

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، 
 40782 آموزش رياضي 2 مرد خنج -گراش -جويم  -بيرم -اوز-گراش، المرد، مهر/محل خدمت الرستان

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، 
 40783 آموزش رياضي 2 مرد گله دار -مهر  -عالمرودشت -اشكنان  -گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد 

جايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، پرديس شهيد ر
 40784 آموزش رياضي 2 مرد آباده طشك -ني ريز  -فسا، ني ريز/محل خدمت استهبان

ذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پ
 40785 آموزش رياضي 1 مرد شيبكوه-ششده و قره بالغ  -فسا، ني ريز/محل خدمت فسا

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، 
 40786 آموزش رياضي 3 مرد فراشبند -قيرو كارزين -ميمند-ين/محل خدمت فيروزآبادفيروزآباد، قير و كارز

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، 
 40787 آموزش رياضي 2 مرد مشهد مرغاب -يد خرم ب-پاسارگاد  -بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده 

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، 
 40788 آموزش رياضي 1 مرد سده-بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت اقليد

 40789 آموزش فيزيك 1 مرد سده-ن/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت اقليدپرديس شهيد باهنر اصفها
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل 

 40790 آموزش فيزيك 2 مرد كوار -بيضا -سپيدان-خرامه-زرقان-ارژنخدمت 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل 

 40791 آموزش فيزيك 1 مرد كامفيروز -درودزن -خدمت مرودشت 
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 فارس طلبان استانمخصوص داو  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 40792 يكآموزش فيز 1 مرد خفر -پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرم
 40793 آموزش فيزيك 1 زن خفر -پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرم

 -اوز-الرستانپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت 
 40794 آموزش فيزيك 1 زن خنج -گراش -جويم  -بيرم

 40795 آموزش فيزيك 1 زن آباده طشك -ني ريز  -پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت استهبان
 -بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 40796 آموزش فيزيك 1 زن مشهد مرغاب -خرم بيد -پاسارگاد 
 40797 آموزش فيزيك 1 زن سده-پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت اقليد

 40798 مهندسي برق 1 مرد شيبكوه-ششده و قره بالغ  -فارس/محل خدمت فسا استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40799 مهندسي برق 1 مرد خفر -مفارس/محل خدمت جهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40800 مهندسي برق 1 مرد فرگ -زرين دشت  -فارس/محل خدمت داراب  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
-قايميه -جره وباالده-ت كازرونفارس/محل خدم استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40801 مهندسي برق 1 مرد كوهمره نودان-كنارتخته خشت وكمارج
 40802 مهندسي برق 1 مرد كامفيروز -درودزن -فارس/محل خدمت مرودشت  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40803 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد كامفيروز -درودزن -فارس/محل خدمت مرودشت  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40804 مهندسي عمران 1 مرد خفر -فارس/محل خدمت جهرم استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40805 مهندسي عمران 1 مرد خنج -گراش -جويم  -بيرم -اوز-فارس/محل خدمت الرستان مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استانتهران/  -يت دبير شهيد رجايي دانشگاه ترب
 40806 مهندسي عمران 1 مرد گله دار -مهر  - عالمرودشت-اشكنان  -فارس/محل خدمت المرد  مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40807 مهندسي كامپيوتر 1 مرد خنج –گراش -جويم  -بيرم -اوز-فارس/محل خدمت الرستان مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40808 مهندسي كامپيوتر 1 مرد گله دار -مهر  -عالمرودشت -اشكنان  -فارس/محل خدمت المرد  شهرستانهاي استان مخصوص داوطلبان بوميتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40809 مهندسي كامپيوتر 1 زن آباده طشك -ني ريز  -فارس/محل خدمت استهبان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40810 مهندسي كامپيوتر 1 زن كامفيروز -درودزن -فارس/محل خدمت مرودشت  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه

 40811 مهندسي مكانيك 1 مرد شيبكوه-ششده و قره بالغ  -فارس/محل خدمت فسا استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40812 مهندسي مكانيك 1 مرد فرگ -زرين دشت  -فارس/محل خدمت داراب  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40813 مهندسي مكانيك 1 مرد كوار -بيضا -سپيدان-خرامه-زرقان-ارژن فارس/محل خدمت مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40814 مهندسي مكانيك 1 مرد كامفيروز -درودزن -فارس/محل خدمت مرودشت  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40815 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد سده-فارس/محل خدمت اقليد استانشهرستانهاي لبان بومي مخصوص داوطتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

پرديس شهيد باهنر شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري )س(كازرون(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، 
 47849 آموزش ابتدايي 2 زن كوهمره نودان-كنارتخته خشت وكمارج-قايميه -جره وباالده-كازرون، ممسني/محل خدمت كازرون

پرديس شهيد باهنر شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري )س(كازرون(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، 
 47850 آموزش ابتدايي 1 زن ماهورميالتي ، رستم-دشمن زياري-كازرون، ممسني/محل خدمت ممسني

پرديس شهيد باهنر شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري )س(كازرون(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، 
 47852 آموزش ابتدايي 2 زن آباده طشك -ني ريز  -فسا، ني ريز/محل خدمت استهبان

نب كبري )س(كازرون(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، پرديس شهيد باهنر شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي زي
 47853 آموزش ابتدايي 2 زن شيبكوه-ششده و قره بالغ  -فسا، ني ريز/محل خدمت فسا

مرودشت/محل  پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار،
 47854 آموزش ابتدايي 5 زن كوار -بيضا -سپيدان-خرامه-زرقان-خدمت ارژن

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل 
 47855 آموزش ابتدايي 2 زن ارسنجان -خدمت سروستان 

شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل پرديس 
 47856 آموزش ابتدايي 2 زن كامفيروز -درودزن -خدمت مرودشت 

ش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، پرديس شهيد باهنر شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري )س(كازرون(/ اولويت پذير
 47857 آموزش ابتدايي 2 زن فراشبند -قيرو كارزين -ميمند-فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد

پرديس شهيد باهنر شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري )س(كازرون(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، 
 47858 آموزش ابتدايي 1 زن خنج -گراش -جويم  -بيرم -اوز-اش، المرد، مهر/محل خدمت الرستانگر

پرديس شهيد باهنر شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري )س(كازرون(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، 
 47859 آموزش ابتدايي 1 زن گله دار -مهر  -عالمرودشت -اشكنان  -گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد 

پرديس شهيد باهنر شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري )س(كازرون(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، 
 47860 تداييآموزش اب 2 زن مشهد مرغاب -خرم بيد -پاسارگاد  -آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده 

پرديس شهيد باهنر شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري )س(كازرون(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، 
 47861 آموزش ابتدايي 1 زن سده-آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت اقليد

عالي زينب كبري )س(كازرون(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، پرديس شهيد باهنر شيراز )محل تحصيل مركز آموزش 
 47862 آموزش ابتدايي 1 زن سرچهان -آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت بوانات 

بومي شهرستانهاي جهرم، پرديس شهيد باهنر شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري )س(كازرون(/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 47863 آموزش ابتدايي 3 زن خفر -داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرم

پرديس شهيد باهنر شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري )س(كازرون(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، 
 47864 آموزش ابتدايي 3 زن فرگ -رين دشت ز -داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب 

پرديس شهيد باهنر شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري )س(كازرون(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، 
 47865 آموزش ابتدايي 3 زن خنج -گراش -جويم  -بيرم -اوز-داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستان

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، 
 47866 آموزش ابتدايي 2 مرد خفر -زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرم

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب،  پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد(/
 47867 آموزش ابتدايي 5 مرد فرگ -زرين دشت  -زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب 

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، 
 47868 آموزش ابتدايي 1 مرد خنج -گراش -جويم  -بيرم -اوز-زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستان

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، 
 47869 آموزش ابتدايي 1 مرد خنج -گراش -جويم  -بيرم -اوز-گراش، المرد، مهر/محل خدمت الرستان

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، 
 47870 آموزش ابتدايي 2 مرد گله دار -مهر  -عالمرودشت -اشكنان  -گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد 

د رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، پرديس شهي
 47871 آموزش ابتدايي 4 مرد فراشبند -قيرو كارزين -ميمند-فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد



104          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   62 صفحه     
 

 فارس مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت دانشگاه يا پرديس
 محل

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، 
 47872 آموزش ابتدايي 2 مرد مشهد مرغاب -خرم بيد -پاسارگاد  -بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده 

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، 
 47873 آموزش ابتدايي 2 مرد سده-بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت اقليد

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، 
 47874 آموزش ابتدايي 1 مرد سرچهان -بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت بوانات 

بهشتي اقليد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا،  پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد
 47875 آموزش ابتدايي 2 مرد آباده طشك -ني ريز  -ني ريز/محل خدمت استهبان

ان، فسا، پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهب
 47876 آموزش ابتدايي 2 مرد شيبكوه-ششده و قره بالغ  -ني ريز/محل خدمت فسا

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل 
 47877 ابتداييآموزش  5 مرد كوار -بيضا -سپيدان-خرامه-زرقان-خدمت ارژن

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل 
 47878 آموزش ابتدايي 1 مرد ارسنجان -خدمت سروستان 

ان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيد
 47879 آموزش ابتدايي 4 مرد كامفيروز -درودزن -خدمت مرودشت 

فارس/محل  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد(/ 
 47880 يآموزش ابتداي 3 مرد خدمت عشايري

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، 
 47881 آموزش ابتدايي 3 مرد كوهمره نودان-كنارتخته خشت وكمارج-قايميه -جره وباالده-كازرون، ممسني/محل خدمت كازرون

ز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، پرديس شهيد رجايي شيرا
 47882 آموزش ابتدايي 2 مرد ماهورميالتي ، رستم-دشمن زياري-كازرون، ممسني/محل خدمت ممسني

زفول(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري د
 47906 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد مشهد مرغاب -خرم بيد -پاسارگاد  -شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده 

 قزوين مخصوص داوطلبان استان
 40816 آموزش رياضي 1 زن رستان البرز/محل خدمت البرزالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهپرديس بنت 
 40817 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستانپرديس بنت 
 40818 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت ضياءآبادپرديس بنت 
 40819 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورينپرديس بنت 
 40820 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيكپرديس بنت 
 40821 آموزش رياضي 1 زن هدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوجالپرديس بنت 
 40822 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهراپرديس بنت 
 40823 آموزش رياضي 1 زن اوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت طارم سفليالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با دپرديس بنت 
 40824 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت رودبارالموتپرديس بنت 

 40825 آموزش رياضي 1 مرد 1ل خدمت قزوين ناحيه پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/مح
 40826 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج

 40827 زش رياضيآمو 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهرا
 40828 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيك

 40829 آموزش رياضي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان
 40830 آموزش فيزيك 1 زن حل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل خدمت البرزپرديس نسيبه تهران )م

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت 
 40831 آموزش فيزيك 1 زن 2قزوين ناحيه 

 40832 مهندسي برق 1 مرد قزوين/محل خدمت استان قزوين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
دمر قزوين/محل خدمت استان قزوين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   40833 مهندسي برق 1 
 40834 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد قزوين/محل خدمت استان قزوين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40835 مهندسي عمران 2 مرد زوينقزوين/محل خدمت استان ق استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40836 مهندسي كامپيوتر 2 مرد قزوين/محل خدمت استان قزوين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40837 مهندسي كامپيوتر 1 زن تان قزوينقزوين/محل خدمت اس استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40838 مهندسي معماري 1 مرد قزوين/محل خدمت استان قزوين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40839 مهندسي مكانيك 1 مرد مت استان قزوينقزوين/محل خد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40840 مهندسي مكانيك 2 مرد قزوين/محل خدمت استان قزوين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40841 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد ل خدمت استان قزوينقزوين/مح استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 47918 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيك پرديس بنت
 47919 آموزش ابتدايي 1 زن دالهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت ضياءآبا پرديس بنت
 47920 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورين پرديس بنت
 47921 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت خرمدشت پرديس بنت
 47922 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل خدمت البرز پرديس بنت
 47923 آموزش ابتدايي 2 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان پرديس بنت
 47924 آموزش ابتدايي 1 زن قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهرا الهدي صدر پرديس بنت
 47925 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج پرديس بنت
 47926 آموزش ابتدايي 1 زن ا داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت شالالهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش ب پرديس بنت
 47927 آموزش ابتدايي 1 زن 2الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه  پرديس بنت
 47929 آموزش ابتدايي 1 زن 1رستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه پرديس بنت

 47932 آموزش ابتدايي 1 مرد 1پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه 
 47934 آموزش ابتدايي 1 مرد طارم سفليپرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت 

 47935 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت رودبارالموت
 47936 ابتداييآموزش  1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت رودبارشهرستان

 47937 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج
 47938 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت شال

 47939 آموزش ابتدايي 2 مرد ين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهراپرديس شهيد رجايي قزو
 47940 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل خدمت البرز

 47941 آموزش ابتدايي 1 مرد بان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت ضياءآبادپرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطل
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 قزوين مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 47942 آموزش ابتدايي 1 مرد بان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت خرمدشتپرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطل
 47943 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان

 47944 آموزش ابتدايي 1 مرد ت آبيكپرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدم
 47945 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورين

 قم استانمخصوص داوطلبان 
 40842 ش رياضيآموز 2 مرد 1قم/محل خدمت قم .ناحيه  شهرپرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي 

 40843 آموزش رياضي 2 مرد 2/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان/ 
 40844 آموزش رياضي 2 مرد 3/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان/ 
 40845 آموزش رياضي 2 مرد 4/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهري مخصوص داوطلبان بومپرديس شهيد باهنر اصفهان/ 

/محل خدمت قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ 
 40846 آموزش رياضي 1 زن 1قم .ناحيه 

/محل خدمت قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي ش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموز
 40847 آموزش رياضي 1 زن 2قم .ناحيه 

/محل خدمت قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ 
 40848 آموزش رياضي 1 زن 3قم .ناحيه 

/محل خدمت قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ پرديس 
 40849 آموزش رياضي 1 زن 4قم .ناحيه 

 40850 مهندسي برق 1 مرد 1/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40851 مهندسي برق 1 مرد 2/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40852 مهندسي عمران 1 مرد 1/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40853 مهندسي عمران 1 مرد 2/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40854 مهندسي كامپيوتر 1 زن 2/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40855 مهندسي كامپيوتر 2 مرد 2/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمي مخصوص داوطلبان بوتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40856 مهندسي معماري 1 مرد 1/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40857 مهندسي مكانيك 1 مرد 3ناحيه /محل خدمت قم .قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40858 مهندسي مكانيك 1 مرد 4/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40859 و متالورژيمهندسي مواد  1 مرد 1/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 47958 آموزش ابتدايي 3 مرد 1/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي اله طالقاني قم )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمدني قم(/ پرديس آيت
 47959 آموزش ابتدايي 3 مرد 2ل خدمت قم .ناحيه /محقم  شهرمخصوص داوطلبان بومي اله طالقاني قم )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمدني قم(/ پرديس آيت
 47960 آموزش ابتدايي 3 مرد 3/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي اله طالقاني قم )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمدني قم(/ پرديس آيت
 47961 آموزش ابتدايي 3 مرد 4/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرصوص داوطلبان بومي مخاله طالقاني قم )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمدني قم(/ پرديس آيت

 47962 آموزش ابتدايي 3 زن 1/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس حضرت معصومه)س( قم/ 
 47963 زش ابتداييآمو 3 زن 2/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس حضرت معصومه)س( قم/ 
 47964 آموزش ابتدايي 3 زن 3/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس حضرت معصومه)س( قم/ 
 47965 آموزش ابتدايي 3 زن 4/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس حضرت معصومه)س( قم/ 

 كردستان مخصوص داوطلبان استان
 40860 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانه پرديس بنت
 40861 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقزپرديس بنت 
 40862 آموزش رياضي 1 زن يت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت دهگالنالهدي صدر سنندج/ اولوپرديس بنت 
 40863 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت مريوانپرديس بنت 
 40864 آموزش رياضي 1 زن 1با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش پرديس بنت 

 40865 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت مريوان
 40866 آموزش رياضي 1 مرد بان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت سروآبادپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطل

 40867 آموزش رياضي 1 مرد 1پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه 
 40868 آموزش رياضي 1 مرد 2مي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو

 40869 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت موچش
 40870 آموزش رياضي 1 مرد نهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كالترزانپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا

 40871 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كامياران
 40872 آموزش رياضي 1 مرد دهگالن/محل خدمت قروه پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه،

 40873 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت بيجار
 40874 آموزش رياضي 1 مرد ديواندرهپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت 

 40875 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانه
 40876 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقز

 40877 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت زيويه
 40878 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانه

 40879 آموزش فيزيك 1 زن ميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت ديواندرهپرديس عالمه طباطبائي ارو
 40880 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت سروآباد

 40881 آموزش فيزيك 1 زن يه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقزپرديس عالمه طباطبائي اروم
 40882 آموزش فيزيك 1 زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كالترزان

 40883 مهندسي برق 1 مرد كردستان/محل خدمت سقز استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي ن/ تهرا -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40884 مهندسي برق 1 مرد 2كردستان/محل خدمت سنندج ناحيه  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40885 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد كردستان/محل خدمت سقز استانشهرستانهاي خصوص داوطلبان بومي متهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40886 مهندسي عمران 1 مرد كردستان/محل خدمت بيجار استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40887 مهندسي عمران 1 مرد كردستان/محل خدمت مريوان استانشهرستانهاي صوص داوطلبان بومي مختهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40888 مهندسي كامپيوتر 1 زن كردستان/محل خدمت قروه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40889 مهندسي كامپيوتر 1 مرد كردستان/محل خدمت بانه استانشهرستانهاي داوطلبان بومي مخصوص تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40890 مهندسي كامپيوتر 1 مرد كردستان/محل خدمت كامياران استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40891 مهندسي معماري 1 مرد كردستان/محل خدمت بانه استانشهرستانهاي ص داوطلبان بومي مخصوتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40892 مهندسي مكانيك 1 مرد كردستان/محل خدمت بيجار استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40893 مهندسي مكانيك 1 مرد كردستان/محل خدمت سقز استانشهرستانهاي طلبان بومي مخصوص داوتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40894 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد 1كردستان/محل خدمت سنندج ناحيه  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 47980 آموزش ابتدايي 1 زن يرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانهالهدي صدر سنندج/ اولويت پذپرديس بنت 
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 كردستان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 47981 آموزش ابتدايي 1 زن ويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقزالهدي صدر سنندج/ اولپرديس بنت 
 47982 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت زيويهپرديس بنت 
 47983 آموزش ابتدايي 1 زن بان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت مريوانالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلپرديس بنت 
 47984 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت سروآبادپرديس بنت 
 47985 آموزش ابتدايي 1 زن ان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت قروهالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبپرديس بنت 
 47986 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت دهگالنپرديس بنت 
 47987 آموزش ابتدايي 1 زن رستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت سريش آبادالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهپرديس بنت 
 47988 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت بيجارپرديس بنت 
 47989 آموزش ابتدايي 1 زن انهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت ديواندرهالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستپرديس بنت 
 47991 آموزش ابتدايي 2 زن 1الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه پرديس بنت 
 47992 آموزش ابتدايي 1 زن 2ي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومپرديس بنت 
 47993 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت موچشپرديس بنت 
 47994 آموزش ابتدايي 1 زن بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كالترزانالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس بنت 
 47995 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كاميارانپرديس بنت 

 47996 آموزش ابتدايي 1 مرد 1ي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوم
 47997 آموزش ابتدايي 1 مرد 2پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه 

 47998 آموزش ابتدايي 1 مرد بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت موچش پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان
 47999 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كالترزان

 48000 آموزش ابتدايي 1 مرد تانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كاميارانپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرس
 48001 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت بيجار

 48002 آموزش ابتدايي 1 مرد جار، ديواندره/محل خدمت ديواندرهپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بي
 48003 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت كراني

 48004 آموزش ابتدايي 1 مرد ن/محل خدمت قروهپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگال
 48005 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت دهگالن

 48006 آموزش ابتدايي 1 مرد ادپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت سريش آب
 48007 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت مريوان

 48008 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت سروآباد
 48009 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانه
 48010 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقز

 48011 آموزش ابتدايي 1 مرد شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت زيويهپرديس 
 كرمان مخصوص داوطلبان استان

 40895 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت ريگان
 40896 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت نرماشير

 40897 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت ارزوئيه
 40898 آموزش رياضي 1 زن رديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجانپ

 40899 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت رودبار
 40900 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت فارياب

 40901 آموزش رياضي 1 زن ل خدمت قلعه گنجپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/مح
 40902 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت كهنوج

 40903 آموزش رياضي 1 زن فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت منوجان پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب،
 40904 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت جيرفت

 40905 آموزش رياضي 1 زن ، بردسير/محل خدمت سيرجانپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان
 40906 آموزش رياضي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت كوهبنان

 40907 آموزش رياضي 1 مرد ندپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت زر
 40908 آموزش رياضي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجان

 40909 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابك
 40910 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت چترود
 40911 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت گلباف

 40912 آموزش رياضي 1 مرد هري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت ماهانپرديس شهيد مط
 40913 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت جيرفت

 40914 آموزش رياضي 1 مرد يت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت عنبرآبادپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولو
 40915 آموزش رياضي 1 مرد نجپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت قلعه گ

 40916 آموزش رياضي 1 مرد هيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت منوجانپرديس ش
 40917 ضيآموزش ريا 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان

 40918 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بم
 40919 ياضيآموزش ر 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت فهرج

 40920 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بم
 40921 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان
 40922 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت كشكوئيه
 40923 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت رابر

 40924 آموزش فيزيك 1 مرد يس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت عنبرآبادپرد
 40925 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابك

 40926 آموزش فيزيك 1 مرد ان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجانپرديس شهيد باهنر اصفه
 40927 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت زرند

 40928 آموزش فيزيك 1 زن با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت كوهبنان پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش
 40929 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجان

 40930 آموزش فيزيك 1 زن ي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت شهدادپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوم
 40931 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت ارزوئيه

 40932 آموزش فيزيك 1 زن فسنجان، انار/محل خدمت نوقپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ر
 40933 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت رودبار

 40934 آموزش فيزيك 1 زن ستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت ريگانپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر
 40935 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت فهرج
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 كرمان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس حصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل ت
 محل

 40936 مهندسي برق 1 مرد كرمان/محل خدمت شهداد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40937 مهندسي برق 1 مرد كرمان/محل خدمت قلعه گنج استانشهرستانهاي بان بومي مخصوص داوطلتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40938 مهندسي برق 1 مرد كرمان/محل خدمت كهنوج استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40939 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد كرمان/محل خدمت شهربابك استانرستانهاي شهمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40940 مهندسي عمران 1 مرد كرمان/محل خدمت منوجان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40941 مهندسي عمران 1 مرد كرمان/محل خدمت ريگان استانرستانهاي شهمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40942 مهندسي عمران 1 مرد كرمان/محل خدمت فارياب استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40943 مهندسي كامپيوتر 1 زن كرمان/محل خدمت نوق استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40944 مهندسي كامپيوتر 1 مرد كرمان/محل خدمت انار استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40945 مهندسي كامپيوتر 1 مرد مان/محل خدمت فاريابكر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40946 مهندسي معماري 1 مرد كرمان/محل خدمت رودبار استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40947 مهندسي معماري 1 زن محل خدمت رفسنجانكرمان/ استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40948 مهندسي مكانيك 1 مرد كرمان/محل خدمت قلعه گنج استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40949 مهندسي مكانيك 1 مرد خدمت نوقكرمان/محل  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40950 مهندسي مكانيك 1 مرد كرمان/محل خدمت بم استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ردم كرمان/محل خدمت سيرجان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   40951 مهندسي مواد و متالورژي 1 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر، سيرجان، جيرفت، رودبارجنوب، 
 48029 موزش ابتداييآ 1 مرد عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، منوجان، كهنوج، بم، ريگان، فهرج، نرماشير/محل خدمت عشايري كرمان

 48030 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بم
 48031 آموزش ابتدايي 2 مرد يگان/محل خدمت ريگانپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ر

 48032 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت فهرج
 48033 آموزش ابتدايي 1 مرد رستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت نرماشيرپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه

 48034 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت انار
 48035 آموزش ابتدايي 1 مرد با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش

 48036 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت كشكوئيه
 48037 آموزش ابتدايي 2 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت نوقپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ 

 48038 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت ارزوئيه
 48039 آموزش ابتدايي 1 مرد ن طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت بافتپرديس خواجه نصير الدي

 48040 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت رابر
يس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل پرد

 48041 آموزش ابتدايي 2 مرد خدمت رودبار
قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، 

 48042 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت فارياب
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل 

 48043 آموزش ابتدايي 2 مرد خدمت قلعه گنج
وسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل پرديس خواجه نصير الدين ط

 48044 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت كهنوج
ن/محل پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجا

 48045 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت منوجان
 48046 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت بردسير

 48047 آموزش ابتدايي 2 مرد يرجان، بردسير/محل خدمت سيرجانپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي س
 48048 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت زرند

 48049 آموزش ابتدايي 1 مرد ستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت كوهبنانپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر
 48051 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت راور

 48052 آموزش ابتدايي 1 مرد ومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت راينپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان ب
 48054 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت گلباف

 48055 آموزش ابتدايي 1 مرد ن بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت ماهانپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبا
 48056 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت جيرفت

 48057 آموزش ابتدايي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت عنبرآباد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با
 48058 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابك

 48059 آموزش ابتدايي 1 زن لبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت جيرفتپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوط
 48060 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت عنبرآباد

 48061 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت چترود پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
 48062 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت راور

 48063 آموزش ابتدايي 1 زن ور/محل خدمت راينپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، را
 48064 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت شهداد
 48065 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت گلباف
 48066 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت ماهان

 48067 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت زرند
 48068 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت كوهبنان

 48069 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت بردسير
 48070 آموزش ابتدايي 1 زن يد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجانپرديس شه

 48072 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان
 48073 آموزش ابتدايي 1 زن ان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت كشكوئيهپرديس شهيد باهنر كرم

 48074 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت نوق
 48075 آموزش ابتدايي 1 زن با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت ارزوئيه پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش

 48076 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت بافت
 48077 آموزش ابتدايي 1 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت رابر پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با

 48078 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت رودبار
 48079 آموزش ابتدايي 1 زن مان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت فاريابپرديس شهيد باهنر كر

 48080 آموزش ابتدايي 1 زن نجپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت قلعه گ
 48081 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت كهنوج
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   66 صفحه     
 

 كرمان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت
 محل

 48082 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت منوجان
 48083 آموزش ابتدايي 1 زن اوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بمپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با د

 48084 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت ريگان
 48085 آموزش ابتدايي 1 زن ا داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت فهرجپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش ب

 48086 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت نرماشير
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر، سيرجان، جيرفت، رودبارجنوب، عنبرآباد، پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت 

 48087 آموزش ابتدايي 1 زن فارياب، قلعه گنج، منوجان، كهنوج، بم، ريگان، فهرج، نرماشير/محل خدمت عشايري كرمان

 كرمانشاه مخصوص داوطلبان استان
 40952 آموزش رياضي 2 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/محل خدمت ثالث باباجانيالهدي صدر سنندج/ پرديس بنت 
 40953 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهابپرديس بنت 

 40954 آموزش رياضي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با
 40955 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت گهواره

 40956 آموزش رياضي 1 مرد ل خدمت كرندغربپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/مح
 40957 آموزش رياضي 2 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/محل خدمت سنقركليايي

 40958 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت دينور
 40959 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گيالنغرب

 40960 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/محل خدمت ثالث باباجاني
 40961 آموزش رياضي 2 مرد دج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم آبادپرديس شهيد مدرس سنن

 40962 آموزش رياضي 2 مرد 1پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
 40963 آموزش رياضي 3 مرد 2يرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذ

 40964 آموزش رياضي 2 مرد 3پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
 40965 آموزش فيزيك 1 مرد طلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت گهوارهپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داو

 40966 مهندسي برق 1 مرد كرمانشاه/محل خدمت گيالنغرب استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40967 مهندسي برق 1 مرد كرمانشاه/محل خدمت گهواره استانستانهاي شهرمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40968 مهندسي برق 1 مرد كرمانشاه/محل خدمت صحنه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40969 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد 3كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40970 مهندسي عمران 1 مرد كرمانشاه/محل خدمت اسالم آباد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40971 مهندسي عمران 1 مرد كرمانشاه/محل خدمت سنقركليايي استانشهرستانهاي بان بومي مخصوص داوطلتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40972 مهندسي كامپيوتر 1 زن كرمانشاه/محل خدمت گهواره استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40973 مهندسي كامپيوتر 1 مرد كرمانشاه/محل خدمت اسالم آباد استانشهرستانهاي اوطلبان بومي مخصوص دتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40974 مهندسي كامپيوتر 1 مرد كرمانشاه/محل خدمت گهواره استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40975 مهندسي معماري 1 مرد كرمانشاه/محل خدمت گواور استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي  تهران/ -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40976 مهندسي مكانيك 1 مرد كرمانشاه/محل خدمت كرندغرب استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40977 مهندسي مكانيك 1 مرد كرمانشاه/محل خدمت سنقركليايي استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي  تهران/ -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40978 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد 3كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 48116 آموزش ابتدايي 2 مرد 1يي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس شهيد رجا
 48117 آموزش ابتدايي 2 مرد 2پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 

 48118 آموزش ابتدايي 2 مرد 3يي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس شهيد رجا
 48119 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت ماهيدشت

 48120 آموزش ابتدايي 1 مرد ه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت هرسينپرديس شهيد رجايي كرمانشا
 48121 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت بيستون

 48122 آموزش ابتدايي 1 مرد ومي شهرستان كنگاور/محل خدمت كنگاورپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان ب
 48123 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم آباد

 48124 آموزش ابتدايي 1 مرد الم آباد غرب/محل خدمت حميلپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اس
 48125 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/محل خدمت ثالث باباجاني

 48126 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت پاوه )اورامانات ( پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل
 48129 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان جوانرود/محل خدمت جوانرود

 48130 آموزش ابتدايي 1 مرد ذهاب پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل
 48131 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/محل خدمت سنقركليايي

 48132 يآموزش ابتداي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان روانسر/محل خدمت روانسر
 48133 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت كرندغرب

 48134 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت گهواره
 48135 آموزش ابتدايي 1 مرد كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت صحنه پرديس شهيد رجايي

 48136 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت دينور
 48137 آموزش ابتدايي 1 مرد ان بومي شهرستان قصرشيرين/محل خدمت قصرشيرينپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلب

 48138 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گيالنغرب
 48139 آموزش ابتدايي 1 مرد النغرب/محل خدمت گواورپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گي

 48140 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گيالنغرب
 48141 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گواور

 48142 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قصرشيرين/محل خدمت قصرشيرين
 48143 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت هرسين
 48144 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت بيستون
 48145 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان روانسر/محل خدمت روانسر

 48146 آموزش ابتدايي 1 زن لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت صحنهپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ او
 48147 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت دينور

 48148 آموزش ابتدايي 1 زن سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان
 48149 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/محل خدمت سنقركليايي

 48150 آموزش ابتدايي 1 زن دغربپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت كرن
 48151 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت گهواره

 48152 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان جوانرود/محل خدمت جوانرود
 48153 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/محل خدمت ثالث باباجاني

 48154 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت پاوه )اورامانات (
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 كرمانشاه مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 48157 بتداييآموزش ا 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم آباد
 48159 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كنگاور/محل خدمت كنگاور

 48160 آموزش ابتدايي 2 زن 1پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
 48161 آموزش ابتدايي 2 زن 2رديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پ

 48162 آموزش ابتدايي 2 زن 3پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
 48177 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 1الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه يس بنت پرد

 48184 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 1پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
 كهگيلويه وبويراحمد مخصوص داوطلبان استان

 40979 آموزش رياضي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهمئي/محل خدمت بهمئي
 40980 زش رياضيآمو 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج

 40981 آموزش رياضي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت لنده
 40982 آموزش رياضي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت باشت

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، 
 40983 آموزش رياضي 1 مرد باشت/محل خدمت گچساران

ان بومي شهرستانهاي بويراحمد، پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلب
 40984 آموزش رياضي 1 مرد دنا/محل خدمت لوداب

پرديس شهيد رجايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، 
 40985 آموزش رياضي 1 مرد لنده، چرام/محل خدمت چاروسا

جايي شيراز )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، پرديس شهيد ر
 40986 آموزش رياضي 1 مرد دنا/محل خدمت عشاير

 40987 فيزيكآموزش  1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج
 40988 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشت

 40989 مهندسي برق 1 مرد كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت چاروسا استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40990 مهندسي برق 1 مرد كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت ديشموك استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40991 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد مت گچسارانكهگيلويه و بويراحمد/محل خد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40992 مهندسي عمران 1 مرد كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت لنده استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40993 مهندسي عمران 1 مرد كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت گچساران استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40994 مهندسي كامپيوتر 1 مرد كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت بهمئي استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40995 مهندسي كامپيوتر 1 مرد كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت ديشموك استانشهرستانهاي بومي  مخصوص داوطلبانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40996 مهندسي كامپيوتر 1 زن كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت بهمئي استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 40997 مهندسي معماري 1 مرد كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت ديشموك استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
 40998 مهندسي مكانيك 1 مرد كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت دهدشت استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 40999 مهندسي مكانيك 1 مرد كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت چرام استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 
 48185 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهمئي/محل خدمت بهمئي

 48186 آموزش ابتدايي 1 مرد دپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت لودابپرديس شهيد ايز
 48187 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت مارگون

 48188 آموزش ابتدايي 2 مرد اسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوجپرديس شهيد ايزدپناه ي
 48189 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت عشاير

 48190 آموزش ابتدايي 1 مرد لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت دناپرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ او
 48191 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشت

 48192 آموزش ابتدايي 1 مرد ت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت چرامپرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولوي
 48193 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت چاروسا

 48194 آموزش ابتدايي 1 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت ديشموك پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/
 48195 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت لنده

 48196 آموزش ابتدايي 1 مرد ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت گچسارانپرديس شهيد ايزدپناه 
 48197 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت باشت

 48199 آموزش ابتدايي 1 زن يرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت گچسارانپرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذ
 48200 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت باشت

 48201 آموزش ابتدايي 1 زن نهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشتپرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا
 48202 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت چرام

 48205 آموزش ابتدايي 1 زن لنده، چرام/محل خدمت لندهپرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، 
 48206 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهمئي/محل خدمت بهمئي

 48208 تداييآموزش اب 1 زن پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت مارگون
 48209 آموزش ابتدايي 3 زن پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج

 48211 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت دنا
 48219 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوجپرديس شهيد باهنر 

 گلستان مخصوص داوطلبان استان
ن/محل اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشااله خامنهپرديس آيت

 41000 آموزش رياضي 1 مرد خدمت آق قال
اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل اله خامنهپرديس آيت

 41001 آموزش رياضي 1 مرد خدمت بندرتركمن
ان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلباله خامنهپرديس آيت

 41002 آموزش رياضي 1 مرد خدمت كردكوي
اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل اله خامنهپرديس آيت

 41003 آموزش رياضي 3 مرد خدمت گرگان
اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل اله خامنهپرديس آيت

 41004 آموزش رياضي 1 مرد خدمت گميشان
 41005 آموزش رياضي 1 مرد كالله، مراوه تپه/محل خدمت كاللهاي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، اله خامنهپرديس آيت
 41006 آموزش رياضي 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گاليكشاله خامنهپرديس آيت
لبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطاله خامنهپرديس آيت
 41007 آموزش رياضي 3 مرد گنبدكاووس
 41008 آموزش رياضي 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت مراوه تپهاله خامنهپرديس آيت
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 گلستان مخصوص داوطلبان استان  امهاد

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 41009 آموزش رياضي 1 مرد زادشهراي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت آاله خامنهپرديس آيت
 41010 آموزش رياضي 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت رامياناله خامنهپرديس آيت
 41011 آموزش رياضي 1 مرد ر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت علي آباداي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهاله خامنهپرديس آيت
 41012 آموزش رياضي 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت مينودشتاله خامنهپرديس آيت

 41013 آموزش رياضي 1 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووسپرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت 
 41014 رياضيآموزش  2 زن گرگانپرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت 

 41015 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گاليكش
 41016 آموزش فيزيك 1 مرد محل خدمت گنبدكاووسپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/

 41017 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت مينودشت
 41018 آموزش فيزيك 1 مرد ، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت علي آبادپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر

 41019 مهندسي برق 1 مرد گلستان/محل خدمت راميان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41020 مهندسي برق 2 مرد گلستان/محل خدمت كالله استانستانهاي شهرمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41021 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد گلستان/محل خدمت آزادشهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41022 مهندسي عمران 1 مرد گلستان/محل خدمت علي آباد استانتانهاي شهرسمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41023 مهندسي عمران 1 مرد گلستان/محل خدمت كالله استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41024 مهندسي كامپيوتر 1 زن گلستان/محل خدمت آزادشهر استاني شهرستانهامخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41025 مهندسي كامپيوتر 1 مرد گلستان/محل خدمت بندرگز استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41026 مهندسي كامپيوتر 1 مرد گلستان/محل خدمت علي آباد استاني شهرستانهامخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41027 مهندسي معماري 1 مرد گلستان/محل خدمت گنبدكاووس استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41028 مهندسي مكانيك 1 مرد گلستان/محل خدمت بندرگز استاننهاي شهرستامخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41029 مهندسي مكانيك 1 مرد گلستان/محل خدمت علي آباد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41030 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد گلستان/محل خدمت گرگان استاناي شهرستانهمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

اي گرگان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اله خامنهپرديس آيت
 48225 آموزش ابتدايي 3 مرد آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت آزادشهر

اي گرگان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اله خامنهپرديس آيت
 48226 آموزش ابتدايي 1 مرد آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت راميان

يد بهشتي گنبد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اي گرگان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهاله خامنهپرديس آيت
 48227 آموزش ابتدايي 1 مرد آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت علي آباد

اي گرگان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اله خامنهپرديس آيت
 48228 آموزش ابتدايي 1 مرد شهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت مينودشتآزاد

 48229 آموزش ابتدايي 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت آق قالاله خامنهپرديس آيت
ي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل االه خامنهپرديس آيت

 48230 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت بندرتركمن
ان/محل اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشاله خامنهپرديس آيت

 48231 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت بندرگز
اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل اله خامنهپرديس آيت

 48232 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت كردكوي
 48233 آموزش ابتدايي 4 مرد لبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت گرگاناي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطاله خامنهپرديس آيت
 48234 تداييآموزش اب 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت گميشاناله خامنهپرديس آيت

اي گرگان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد اله خامنهپرديس آيت
 48235 آموزش ابتدايي 2 مرد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت كالله

ش عالي شهيد بهشتي گنبد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد اي گرگان )محل تحصيل مركز آموزاله خامنهپرديس آيت
 48236 آموزش ابتدايي 1 مرد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گاليكش

نهاي گنبد اي گرگان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستااله خامنهپرديس آيت
 48237 آموزش ابتدايي 3 مرد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس

اي گرگان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد اله خامنهپرديس آيت
 48238 آموزش ابتدايي 1 مرد پهكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت مراوه ت

 48239 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت كالله
 48240 آموزش ابتدايي 1 زن ، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گاليكشپرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس

 48241 آموزش ابتدايي 4 زن پرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس
 48242 آموزش ابتدايي 1 زن ذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت مراوه تپهپرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پ

 48243 ابتدايي آموزش 2 زن ق قالپرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت آ
 48244 آموزش ابتدايي 1 زن ندرتركمنپرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت ب

 48245 آموزش ابتدايي 1 زن ان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت بندرگزپرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگ
 48246 آموزش ابتدايي 1 زن ردكويپرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت ك

 48247 آموزش ابتدايي 6 زن رگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت گرگانپرديس امام خميني)ره( گ
 48248 آموزش ابتدايي 1 زن ت گميشانپرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدم

 48249 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت آزادشهر
 48250 آموزش ابتدايي 1 زن هر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت راميانپرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادش

 48251 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت علي آباد
 48252 آموزش ابتدايي 1 زن ذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت مينودشتپرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پ

 48261 ربيت بدنيآموزش ت 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت گرگاناله خامنهپرديس آيت
 48264 آموزش تربيت بدني 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووساله خامنهپرديس آيت

 48268 آموزش تربيت بدني 1 زن اليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووسپرديس امام خميني)ره( گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گ
 گيالن مخصوص داوطلبان استان

 41031 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت رودبنهپرديس بنت 
 41032 آموزش رياضي 1 زن ذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت خمامالهدي صدر رشت/ اولويت پپرديس بنت 
 41033 آموزش رياضي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت فومنپرديس بنت 
 41034 آموزش رياضي 1 زن ر/محل خدمت عمارلوالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودباپرديس بنت 

 41035 آموزش رياضي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت عمارلو
 41036 آموزش رياضي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رودبار

 41037 آموزش رياضي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت چابكسر



دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398            111  

 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   69 صفحه     
 

 گيالن مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 41038 آموزش رياضي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رودسر
 41039 آموزش رياضي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت كالچاي

 41040 آموزش رياضي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت شفت پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با
 41041 آموزش رياضي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت فومن

 41042 آموزش رياضي 1 مرد ال، صومعه سرا/محل خدمت صومعه سراپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماس
 41043 آموزش رياضي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت ماسال و شاندرمن

 41044 آموزش رياضي 2 مرد ش/محل خدمت تالشپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوال
 41045 آموزش رياضي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل خدمت بندركياشهر

 41046 آموزش رياضي 1 مرد ل خدمت ديلمانپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/مح
 41047 آموزش رياضي 2 مرد 1ناحيه-پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت
 41048 آموزش رياضي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت سنگر

 41049 آموزش رياضي 2 مرد 2ناحيه-رديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشتپ
 41050 آموزش رياضي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت اتاق ور

 41051 آموزش رياضي 1 مرد لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهرپرديس دكتر شريعتي ساري/ او
 41052 آموزش رياضي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت آستارا

ران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، پرديس شهيد چمران ته
 41053 آموزش فيزيك 1 مرد املش/محل خدمت لنگرود

يجان، پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اله
 41054 آموزش فيزيك 1 مرد سياهكل/محل خدمت الهيجان

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/محل 
 41055 آموزش فيزيك 1 مرد خدمت تالش

شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 41056 آموزش فيزيك 1 مرد خدمت رودسر

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، 
 41057 آموزش فيزيك 1 مرد فومن/محل خدمت فومن

 41058 مهندسي برق 1 مرد گيالن/محل خدمت استان گيالن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41059 مهندسي برق 1 مرد گيالن/محل خدمت استان گيالن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41060 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد گيالن/محل خدمت استان گيالن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41061 رانمهندسي عم 2 مرد گيالن/محل خدمت استان گيالن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41062 مهندسي كامپيوتر 2 مرد گيالن/محل خدمت استان گيالن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41063 ي كامپيوترمهندس 2 زن گيالن/محل خدمت استان گيالن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41064 مهندسي معماري 1 مرد گيالن/محل خدمت استان گيالن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41065 مهندسي مكانيك 1 مرد گيالن/محل خدمت استان گيالن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41066 مهندسي مكانيك 1 مرد گيالن/محل خدمت استان گيالن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
ردم گيالن/محل خدمت استان گيالن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   41067 مهندسي مواد و متالورژي 1 

 48293 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت آستارا
 48294 آموزش ابتدايي 1 مرد طوالش/محل خدمت حويقپرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان 

 48295 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل خدمت آستانه اشرفيه
 48296 آموزش ابتدايي 1 مرد رفيه، كياشهر/محل خدمت بندركياشهرپرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اش

 48297 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/محل خدمت تالش
ردم پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت شفت  48298 آموزش ابتدايي 1 
 48299 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت فومن

 48300 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رحمت آباد و بلوكات
 48301 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رودبار
 48302 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت عمارلو

 48303 آموزش ابتدايي 1 مرد ويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت تولماتپرديس امام علي)ع( رشت/ اول
 48304 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت صومعه سرا

 48305 آموزش ابتدايي 1 مرد ذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت ماسال و شاندرمنپرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پ
 48306 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت بندرانزلي

 48307 آموزش ابتدايي 1 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهرپرديس امام علي)ع( رشت/ 
 48308 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت چابكسر

 48309 آموزش ابتدايي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رحيم آبادپرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با 
 48310 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رودسر

 48311 آموزش ابتدايي 1 مرد مت كالچايپرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خد
 48313 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت املش

 48315 وزش ابتداييآم 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت لنگرود
 48317 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت رودبنه

 48318 يآموزش ابتداي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت سياهكل
 48319 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت الهيجان

 48321 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت خمام
 48322 آموزش ابتدايي 2 مرد 1ناحيه-رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت پرديس امام علي)ع(

 48323 آموزش ابتدايي 2 مرد 2ناحيه-پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت
 48324 آموزش ابتدايي 1 مرد ومي شهرستان رشت/محل خدمت سنگرپرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان ب

 48326 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي)ع( رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت لشت نشاء
نز 1ناحيه-الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشتپرديس بنت   48329 آموزش ابتدايي 2 
 48330 آموزش ابتدايي 1 زن 2ناحيه-الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشتپرديس بنت 
 48331 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت سنگرپرديس بنت 
 48335 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت املش پرديس بنت
 48337 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت لنگرودپرديس بنت 
 48339 آموزش ابتدايي 1 زن ت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رحيم آبادالهدي صدر رشپرديس بنت 
 48340 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رودسرپرديس بنت 
 48341 آموزش ابتدايي 1 زن مي شهرستان رودسر/محل خدمت كالچايالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوپرديس بنت 
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 گيالن مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 48342 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت بندرانزليالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت 
 48343 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهرپرديس بنت 
 48345 آموزش ابتدايي 1 زن بان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت صومعه سراالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلپرديس بنت 
 48346 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت ماسال و شاندرمنپرديس بنت 
 48350 آموزش ابتدايي 1 زن با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت شفتالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش پرديس بنت 
 48351 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت فومنپرديس بنت 
 48352 آموزش ابتدايي 2 زن ن طوالش/محل خدمت تالشالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستاپرديس بنت 
 48355 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت سياهكلپرديس بنت 
 48356 آموزش ابتدايي 1 زن محل خدمت الهيجانالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/پرديس بنت 
 48357 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل خدمت آستانه اشرفيهپرديس بنت 
 48359 آموزش ابتدايي 1 زن حويق شهرستان طوالش/محل خدمت آستارا الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخشپرديس بنت 
 48360 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت حويقپرديس بنت 
 48381 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 2ناحيه-ستان رشت/محل خدمت رشتالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرپرديس بنت 
 48384 آموزش كودكان استثنايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت الهيجانپرديس بنت 

 لرستان مخصوص داوطلبان استان
 41068 آموزش رياضي 2 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجردپرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ 

 41069 آموزش رياضي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورود
 41070 آموزش رياضي 1 مرد س حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ازناپردي

ردم پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اشترينان  41071 آموزش رياضي 1 
 41072 آموزش رياضي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز

 41073 آموزش رياضي 2 مرد 1حل خدمت خرم آباد.ناحيه پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/م
 41074 آموزش رياضي 3 مرد 2پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه 

 41075 آموزش رياضي 1 مرد سلسله، دلفان/محل خدمت نورآباد)دلفان ( پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان
 41076 آموزش رياضي 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت كوهدشت

 41077 آموزش رياضي 1 زن 1بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 41078 آموزش رياضي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد

 41079 آموزش رياضي 1 زن ت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورودپرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولوي
 41080 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت سيالخور

 41081 آموزش رياضي 2 زن الزهراء)س( اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز پرديس فاطمة
پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، 

 41082 آموزش فيزيك 1 مرد 1حل خدمت خرم آباد.ناحيه دوره/م
پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، 

 41083 آموزش فيزيك 1 مرد اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد
ل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، پرديس نسيبه تهران )محل تحصي

 41084 آموزش فيزيك 1 زن رومشگان/محل خدمت طرحان
، پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد

 41085 آموزش فيزيك 1 زن اليگودرز، درود/محل خدمت ززوماهرو
 41086 مهندسي برق 1 مرد لرستان/محل خدمت بروجرد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41087 مهندسي برق 1 مرد لرستان/محل خدمت اليگودرز ناستاشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41088 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد 1لرستان/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41089 مهندسي عمران 1 مرد لرستان/محل خدمت اليگودرز استانتانهاي شهرسمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41090 مهندسي عمران 1 مرد لرستان/محل خدمت بروجرد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41091 مهندسي كامپيوتر 1 زن لرستان/محل خدمت بروجرد استاناي شهرستانهمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41092 مهندسي كامپيوتر 1 مرد لرستان/محل خدمت بروجرد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41093 مهندسي كامپيوتر 1 مرد لرستان/محل خدمت دورود استاني شهرستانهامخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41094 مهندسي معماري 1 مرد لرستان/محل خدمت اليگودرز استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41095 مهندسي مكانيك 1 مرد لرستان/محل خدمت كوهدشت استان شهرستانهايمخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41096 مهندسي مكانيك 1 مرد لرستان/محل خدمت الشتر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41097 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد 1لرستان/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  ناستاشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري)س( بروجرد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله كمالوند خرمپرديس آيت
 48392 ييآموزش ابتدا 1 زن شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ازنا

آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري)س( بروجرد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله كمالوند خرمپرديس آيت
 48394 آموزش ابتدايي 2 زن شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز

آموزش عالي حضرت زينب كبري)س( بروجرد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي آباد )محل تحصيل مركز اله كمالوند خرمپرديس آيت
 48395 آموزش ابتدايي 2 زن شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد

بان بومي آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري)س( بروجرد(/ اولويت پذيرش با داوطلاله كمالوند خرمپرديس آيت
 48396 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورود

 48401 آموزش ابتدايي 1 زن آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت چگنياله كمالوند خرمپرديس آيت
 48402 آموزش ابتدايي 1 زن 1پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  آباد/ اولويتاله كمالوند خرمپرديس آيت
 48403 آموزش ابتدايي 2 زن 2آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه اله كمالوند خرمپرديس آيت
 48405 آموزش ابتدايي 1 زن آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت عشايري لرستانكمالوند خرماله پرديس آيت
آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري)س( بروجرد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله كمالوند خرمپرديس آيت

 48407 آموزش ابتدايي 1 زن كوهدشت، رومشگان/محل خدمت پلدختر)مالوي ( شهرستانهاي پلدختر،
آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري)س( بروجرد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله كمالوند خرمپرديس آيت

 48410 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت كوهدشت
آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري)س( بروجرد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله كمالوند خرمپرديس آيت

 48412 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت معموالن
رت زينب كبري)س( بروجرد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضاله كمالوند خرمپرديس آيت

 48413 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت الشتر
آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري)س( بروجرد(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله كمالوند خرمپرديس آيت

 48415 آموزش ابتدايي 1 زن خدمت نورآباد)دلفان ( شهرستان سلسله، دلفان/محل
 48416 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت الشتر
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 لرستان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس داوطلبان بومي/ محل خدمت دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش
 محل

پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 48417 آموزش ابتدايي 1 مرد سلسله، دلفان/محل خدمت كاكاوند

م آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس عالمه طباطبائي خر
 48418 آموزش ابتدايي 1 مرد سلسله، دلفان/محل خدمت نورآباد)دلفان (

داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز(/ اولويت پذيرش با 
 48419 آموزش ابتدايي 1 مرد پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت پلدختر)مالوي (

پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 48420 آموزش ابتدايي 1 مرد مشگانپلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت رو

پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 48422 آموزش ابتدايي 1 مرد پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت كوهدشت

تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد )محل 
 48424 آموزش ابتدايي 1 مرد پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت معموالن

ردم پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت چگني  48427 آموزش ابتدايي 1 
 48428 آموزش ابتدايي 2 مرد 1پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه 

 48429 آموزش ابتدايي 3 مرد 2خدمت خرم آباد.ناحيه  پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل
 48430 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت زاغه

 48431 آموزش ابتدايي 1 مرد اد، دوره/محل خدمت عشايري لرستانپرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آب
 48433 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ازنا

 48434 آموزش ابتدايي 1 مرد بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اشترينان پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان
پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 48435 آموزش ابتدايي 2 مرد رزازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگود
پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 48436 آموزش ابتدايي 3 مرد ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد
ل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد )مح

 48437 آموزش ابتدايي 2 مرد ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورود
اوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز(/ اولويت پذيرش با د

 48438 آموزش ابتدايي 1 مرد ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ززوماهرو

 مازندران مخصوص داوطلبان استان
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل 

 41098 آموزش رياضي 1 مرد ت بلدهخدم
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل 

 41099 آموزش رياضي 1 مرد خدمت رامسر
چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 41100 آموزش رياضي 1 مرد خدمت چالوس
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل 

 41101 آموزش رياضي 1 مرد خدمت دودانگه
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل 

 41102 آموزش رياضي 1 مرد خدمت نكا
سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، 

 41103 آموزش رياضي 1 مرد بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابل
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش 

 41104 آموزش رياضي 1 مرد بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي شرقي
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش 

 41105 آموزش رياضي 1 مرد بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي غربي
طلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داو

 41106 آموزش رياضي 1 مرد بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت جويبار
سيمرغ، بخش  پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي،

 41107 آموزش رياضي 1 مرد بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت سوادكوه
پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، 

 41108 اضيآموزش ري 1 زن بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابلسر
پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، 

 41109 آموزش رياضي 1 زن بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بهنمير
بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 41110 آموزش رياضي 1 زن آباد/محل خدمت چالوس
پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس 

 41111 ش رياضيآموز 1 زن آباد/محل خدمت كجور
 41112 آموزش رياضي 1 زن محل خدمت دودانگهپرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/

 41113 آموزش رياضي 1 زن مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت چهاردانگه پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري،
 41114 آموزش رياضي 1 زن محل خدمت بهشهرپرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/

 41115 آموزش رياضي 1 زن محل خدمت گلوگاهپرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/
ان بومي شهرستانهاي آمل، پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلب

 41116 آموزش فيزيك 1 مرد الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت بلده
پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، 

 41117 آموزش فيزيك 1 مرد نار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت الريجانالريجان، محمودآباد، فريدون ك
پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، 

 41118 موزش فيزيكآ 1 مرد الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت محمودآباد
پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 

 41119 آموزش فيزيك 1 مرد كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنكابن
مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل 

 41120 آموزش فيزيك 1 مرد كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس
طلبان بومي شهرستانهاي چالوس، پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داو

 41121 آموزش فيزيك 1 مرد كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت عباس آباد
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 فصل دوم                                                                                                                                                            گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

   72 صفحه     
 

 مازندران مخصوص داوطلبان استان  ادامه

ته كدرش عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
 41122 آموزش فيزيك 1 مرد شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت كياكال

تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم پرديس شهيد چمران 
 41123 آموزش فيزيك 1 مرد شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي غربي

آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم  پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز
 41124 آموزش فيزيك 1 مرد شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابل

(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران
 41125 آموزش فيزيك 1 مرد 1مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت ساري .ناحيه 

قائم شهر،  پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل،
 41126 آموزش فيزيك 1 زن جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت جويبار

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، 
 41127 آموزش فيزيك 1 زن دكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت قائمشهرجويبار، سوادكوه، سوا

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، 
 41128 آموزش فيزيك 1 زن شهرستان بابلسر/محل خدمت بابلسرجويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير 

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، 
 41129 آموزش فيزيك 1 زن رقيجويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي ش

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، 
 41130 آموزش فيزيك 1 زن نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنكابن

ركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل م
 41131 آموزش فيزيك 1 زن نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت رامسر

ومي شهرستانهاي چالوس، كجور، پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان ب
 41132 آموزش فيزيك 1 زن نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، 
 41133 آموزش فيزيك 1 زن چمستان، نور/محل خدمت آملمحمودآباد، فريدون كنار، بلده، 

پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، 
 41134 آموزش فيزيك 1 زن نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت بهشهر

به تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، پرديس نسي
 41135 آموزش فيزيك 1 زن 2نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت ساري .ناحيه 

 41136 مهندسي برق 1 مرد 1مازندران/محل خدمت ساري .ناحيه  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41137 مهندسي برق 1 مرد مازندران/محل خدمت مياندرود استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41138 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد مازندران/محل خدمت سوادكوه استانشهرستانهاي مي مخصوص داوطلبان بوتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41139 مهندسي عمران 1 مرد مازندران/محل خدمت بابل استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41140 مهندسي عمران 1 مرد مازندران/محل خدمت كالردشت استانشهرستانهاي ن بومي مخصوص داوطلباتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41141 مهندسي كامپيوتر 1 مرد مازندران/محل خدمت چالوس استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41142 مهندسي كامپيوتر 1 مرد مازندران/محل خدمت بابلسر استانشهرستانهاي ان بومي مخصوص داوطلبتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41143 مهندسي كامپيوتر 1 زن مازندران/محل خدمت دودانگه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41144 مهندسي كامپيوتر 1 زن مازندران/محل خدمت نوشهر استانشهرستانهاي وطلبان بومي مخصوص داتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41145 مهندسي معماري 1 زن مازندران/محل خدمت چالوس استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41146 مهندسي معماري 1 مرد مازندران/محل خدمت نوشهر استانشهرستانهاي لبان بومي مخصوص داوطتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41147 مهندسي مكانيك 1 مرد مازندران/محل خدمت بهشهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41148 مهندسي مكانيك 1 مرد مازندران/محل خدمت نكا استانشهرستانهاي ان بومي مخصوص داوطلبتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41149 مهندسي مكانيك 1 مرد مازندران/محل خدمت نوشهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41150 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد مازندران/محل خدمت قائمشهر استانشهرستانهاي ومي مخصوص داوطلبان بتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل 
 48463 آموزش ابتدايي 2 مرد 1خدمت ساري .ناحيه 

يس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل پرد
 48464 آموزش ابتدايي 2 مرد 2خدمت ساري .ناحيه 

هر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهش
 48467 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت بهشهر

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل 
 48468 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت گلوگاه

ري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل پرديس دكتر شريعتي سا
 48469 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت مياندرود

هاردانگه/محل پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چ
 48470 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت نكا

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، 
 48471 آموزش ابتدايي 3 مرد محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت آمل

يس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، پرد
 48472 آموزش ابتدايي 1 مرد محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت بلده

رجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد
 48474 آموزش ابتدايي 1 مرد محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت محمودآباد

ستانهاي آمل، الريجان، پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر
 48475 آموزش ابتدايي 1 مرد محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت چمستان

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، 
 48476 آموزش ابتدايي 1 مرد ه، چمستان، نور/محل خدمت فريدونكنارمحمودآباد، فريدون كنار، بلد

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، 
 48477 ييآموزش ابتدا 1 مرد محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت نور

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
 48478 آموزش ابتدايي 3 مرد شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابل

ي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم پرديس دكتر شريعت
 48479 آموزش ابتدايي 1 مرد شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابلسر

موزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آ
 48480 آموزش ابتدايي 1 مرد شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي شرقي
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 مازندران مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس صيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تح
 محل

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
 48481 آموزش ابتدايي 1 مرد ر شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي غربيشهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمي

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
 48482 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت بهنمير شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
 48483 ش ابتداييآموز 2 مرد شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت قائمشهر

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
 48484 آموزش ابتدايي 1 مرد شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت جويبار

كتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم پرديس د
 48486 آموزش ابتدايي 1 مرد شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت سوادكوه

صيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تح
 48487 آموزش ابتدايي 1 مرد شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت شيرگاه

رجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد
 48488 آموزش ابتدايي 1 مرد كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنكابن

اي چالوس، پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانه
 48489 آموزش ابتدايي 1 مرد كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت رامسر

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 
 48490 آموزش ابتدايي 1 مرد آباد/محل خدمت عباس آبادكجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس 

پرديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 
 48491 آموزش ابتدايي 1 مرد كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر

رديس دكتر شريعتي ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، پ
 48492 آموزش ابتدايي 1 مرد كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس

ي بنت الهدي آمل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عال
 48495 آموزش ابتدايي 1 زن كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنكابن

شهرستانهاي چالوس، پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 48496 آموزش ابتدايي 1 زن كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت رامسر

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 
 48497 آموزش ابتدايي 1 زن امسر، عباس آباد/محل خدمت عباس آبادكجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، ر

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 
 48498 داييآموزش ابت 1 زن كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 
 48499 آموزش ابتدايي 1 زن كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس

ل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصي
 48501 آموزش ابتدايي 2 زن شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابل

عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش 
 48502 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابلسر

اطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت ف
 48503 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي شرقي

( قايم شهر(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س
 48506 آموزش ابتدايي 2 زن شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت قائمشهر

(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر
 48507 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت جويبار

ذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر(/ اولويت پ
 48509 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت سوادكوه

لوگاه، دودانگه، پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گ
 48511 آموزش ابتدايي 1 زن 1چهاردانگه/محل خدمت ساري .ناحيه 

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، 
 48512 آموزش ابتدايي 1 زن 2چهاردانگه/محل خدمت ساري .ناحيه 

اطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، پرديس ف
 48514 آموزش ابتدايي 1 زن چهاردانگه/محل خدمت بهشهر

گلوگاه، دودانگه،  پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر،
 48515 آموزش ابتدايي 1 زن چهاردانگه/محل خدمت گلوگاه

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، 
 48516 آموزش ابتدايي 1 زن چهاردانگه/محل خدمت مياندرود

اء)س( ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، پرديس فاطمة الزهر
 48517 آموزش ابتدايي 1 زن چهاردانگه/محل خدمت نكا

اي آمل، پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانه
 48518 آموزش ابتدايي 2 زن الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت آمل

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، 
 48521 آموزش ابتدايي 1 زن ستان، نور/محل خدمت محمودآبادالريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چم

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، 
 48522 يآموزش ابتداي 1 زن الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت چمستان

پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، 
 48523 آموزش ابتدايي 1 زن الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت فريدونكنار

تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري )محل 
 48524 آموزش ابتدايي 1 زن الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت نور

جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ،  الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر،پرديس بنت 
 48564 آموزش كودكان استثنايي 1 زن بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابل

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش 
 48574 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد لسر/محل خدمت بابلبهنمير شهرستان باب

 مركزي مخصوص داوطلبان استان
 41151 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت كميجان

 41152 آموزش رياضي 1 مرد مركزي/محل خدمت زرنديه استانشهرستانهاي طلبان بومي مخصوص داوپرديس شهيد باهنر اصفهان/ 
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 مركزي مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 41153 آموزش رياضي 1 مرد مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي بومي مخصوص داوطلبان پرديس شهيد باهنر اصفهان/ 
 41154 آموزش رياضي 1 مرد مركزي/محل خدمت نوبران استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان/ 

 41155 آموزش رياضي 1 مرد ازند/محل خدمت خندابپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، ش
 41156 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت سربند

 41157 آموزش رياضي 1 مرد محالت/محل خدمت دليجانپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، 
 41158 آموزش رياضي 1 مرد 2پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/محل خدمت اراك .ناحيه 

داوطلبان بومي شهرستان پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با 
 41159 آموزش رياضي 1 زن 1اراك/محل خدمت اراك .ناحيه 

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 41160 آموزش رياضي 1 زن اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت خمين

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 41161 آموزش رياضي 1 زن اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت دليجان

 استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي ان(/ پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفه
 41162 آموزش رياضي 1 زن مركزي/محل خدمت ساوه

 استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ 
 41163 آموزش رياضي 1 زن مركزي/محل خدمت نوبران

ة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطم
 41164 آموزش رياضي 1 زن اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت آشتيان

ن(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفها
 41165 آموزش رياضي 1 زن اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت تفرش

پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 41166 آموزش رياضي 1 زن فراهان، كميجان/محل خدمت كميجاناراك، آشتيان، تفرش، 

 41167 آموزش فيزيك 1 مرد مركزي/محل خدمت ساوه مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استانپرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران(/ 
هيدبهشتي تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/محل پرديس شهيد چمران تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي ش

 41168 آموزش فيزيك 1 مرد 1خدمت اراك .ناحيه 
پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/محل خدمت 

 41169 آموزش فيزيك 1 زن 2اراك .ناحيه 
پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، 

 41170 آموزش فيزيك 1 زن دليجان، محالت/محل خدمت دليجان
وطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با دا

 41171 آموزش فيزيك 1 زن تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت آشتيان
پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، 

 41172 آموزش فيزيك 1 زن تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت تفرش
پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، 

 41173 آموزش فيزيك 1 زن تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت كميجان
 41174 مهندسي برق 2 مرد مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي  مخصوص داوطلبان بوميتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41175 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41176 مهندسي عمران 1 مرد مركزي/محل خدمت دليجان استاننهاي شهرستامخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41177 مهندسي عمران 1 مرد مركزي/محل خدمت زرنديه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41178 مهندسي كامپيوتر 1 زن مركزي/محل خدمت ساوه اناستشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41179 مهندسي كامپيوتر 1 مرد مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41180 مهندسي كامپيوتر 1 مرد ي/محل خدمت خندابمركز استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41181 مهندسي معماري 1 مرد مركزي/محل خدمت دليجان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41182 مهندسي مكانيك 1 مرد خدمت زرنديه مركزي/محل استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41183 مهندسي مكانيك 2 مرد مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41184 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد وهمركزي/محل خدمت سا استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 48586 آموزش ابتدايي 12 زن مركزي/محل خدمت استاني استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس زينب كبري)س( اراك/ 

 48587 آموزش ابتدايي 12 مرد مركزي/محل خدمت استاني استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اراك/ 
 48599 آموزش كودكان استثنايي 1 زن مركزي/محل خدمت خمين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس زينب كبري)س( اراك/ 
 48600 آموزش كودكان استثنايي 1 زن مركزي/محل خدمت خنداب استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس زينب كبري)س( اراك/ 

 48603 آموزش كودكان استثنايي 1 زن مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي اراك/ پرديس زينب كبري)س( 
 هرمزگان مخصوص داوطلبان استان

 41185 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت بستك
 41186 آموزش رياضي 1 مرد عباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت جناحپرديس شهيد بهشتي بندر

 41187 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه يك
 41188 آموزش رياضي 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه دو پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت

 41189 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت خمير
 41190 آموزش رياضي 1 مرد اس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگهپرديس شهيد بهشتي بندرعب

 41191 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي آباد/محل خدمت حاجي آباد
 41192 آموزش رياضي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت جاسكپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با 

 41193 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت سيريك
 41194 آموزش رياضي 1 مرد بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت ميناب پرديس شهيد بهشتي

 41195 رياضيآموزش  1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت بشاگرد
 41196 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودان

 41197 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم
 41198 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب
 41199 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت هرمز

 41200 آموزش رياضي 1 زن ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشمپرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ ا
 41201 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب

 41202 آموزش رياضي 1 زن رستان قشم/محل خدمت هرمزپرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه
 41203 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت جاسك

 41204 آموزش رياضي 1 زن شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت ميناب پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
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   75 صفحه     
 

 هرمزگان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 41205 آموزش رياضي 1 زن باس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت بشاگردپرديس فاطمة الزهراء)س( بندرع
 41206 اضيآموزش ري 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودان

 41207 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودخانه
 41208 آموزش رياضي 1 زن هپرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگ

 41209 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت خمير
 41210 آموزش رياضي 1 زن مير/محل خدمت فينپرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خ

 41211 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه يك
 41212 آموزش فيزيك 1 مرد ي، خمير/محل خدمت ناحيه دوپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموس

 41213 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي آباد/محل خدمت حاجي آباد
 41214 آموزش فيزيك 1 مرد ودان، ميناب/محل خدمت جاسكپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، ر

 41215 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت ميناب
 41216 آموزش فيزيك 1 مرد م/محل خدمت قشمپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قش

 41217 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم
 41218 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب

 41219 آموزش فيزيك 1 زن د باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت سيريكپرديس شهي
 41220 زيكآموزش في 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت ميناب

 41221 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگه
 41222 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت خمير

 41223 مهندسي برق 1 مرد هرمزگان/محل خدمت رودخانه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -اه تربيت دبير شهيد رجايي دانشگ
 41224 مهندسي برق 1 مرد هرمزگان/محل خدمت سندرك استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 41225 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد هرمزگان/محل خدمت ناحيه يك استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت
 41226 مهندسي عمران 1 مرد هرمزگان/محل خدمت بندرلنگه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 41227 مهندسي عمران 1 مرد هرمزگان/محل خدمت ميناب استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -ه تربيت دبير شهيد رجايي دانشگا
 41228 مهندسي عمران 1 مرد هرمزگان/محل خدمت شهاب استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 41229 مهندسي كامپيوتر 1 زن هرمزگان/محل خدمت شيبكوه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت
 41230 مهندسي كامپيوتر 1 مرد هرمزگان/محل خدمت جاسك استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 41231 مهندسي كامپيوتر 1 مرد هرمزگان/محل خدمت بشاگرد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت 
 41232 مهندسي معماري 1 مرد هرمزگان/محل خدمت ناحيه دو استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 41233 مهندسي مكانيك 1 مرد هرمزگان/محل خدمت ناحيه دو استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -ت دبير شهيد رجايي دانشگاه تربي
 41234 مهندسي مكانيك 1 مرد هرمزگان/محل خدمت قشم استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 41235 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد هرمزگان/محل خدمت جاسك استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -بير شهيد رجايي دانشگاه تربيت د
 48612 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي آباد/محل خدمت حاجي آباد

 48613 آموزش ابتدايي 1 مرد بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت بستك پرديس شهيد بهشتي
 48614 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت جناح

 48616 آموزش ابتدايي 1 مرد ن بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت شيبكوهپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبا
 48617 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگه

 48619 آموزش ابتدايي 1 مرد درعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه يكپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بن
 48620 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه دو

 48621 آموزش ابتدايي 1 مرد بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت خميرپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 48622 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت فين

 48624 آموزش ابتدايي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشمپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با 
 48625 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب

 48627 آموزش ابتدايي 3 مرد ، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت جاسكپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك
 48628 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت سيريك

 48629 آموزش ابتدايي 2 مرد ان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت مينابپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلب
 48630 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت بشاگرد

 48631 آموزش ابتدايي 1 مرد بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودان پرديس شهيد بهشتي
 48632 زش ابتداييآمو 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودخانه
 48633 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت سندرك

 48634 موزش ابتداييآ 2 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم
 48635 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب

 48637 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت شيبكوه
 48638 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگه
 48640 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/محل خدمت پارسيان

 48641 آموزش ابتدايي 1 زن مة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي آباد/محل خدمت حاجي آبادپرديس فاط
 48642 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت بستك

 48644 آموزش ابتدايي 1 زن بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه يكپرديس فاطمة الزهراء)س( 
 48645 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه دو

 48646 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت خمير
 48647 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت فين

 48648 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت جاسك
 48649 آموزش ابتدايي 2 زن سك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت سيريكپرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جا

 48650 آموزش ابتدايي 3 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت ميناب
 48651 آموزش ابتدايي 1 زن يرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت بشاگردپرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذ

 48652 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودان
 48653 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودخانه

 48654 آموزش ابتدايي 1 زن ناب/محل خدمت سندركپرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، مي
 48661 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه دو

 همدان مخصوص داوطلبان استان
 41236 آموزش رياضي 1 زن 1داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه  الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش باپرديس بنت 
 41237 آموزش رياضي 1 زن 2الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه پرديس بنت 

 41238 آموزش رياضي 1 مرد نهاوند/محل خدمت نهاوندپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
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 همدان مخصوص داوطلبان استان  ادامه

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت
 محل

 41239 آموزش رياضي 1 مرد 1محل خدمت همدان.ناحيه پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/
 41240 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت مالير

 41241 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت رزن
 41242 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت سردرود

 41243 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت قروه درجزين
 41244 آموزش فيزيك 1 مرد ذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت اللجينپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پ

 41245 آموزش فيزيك 1 مرد 1پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه 
 41246 آموزش فيزيك 1 زن 2اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ 

 41247 آموزش فيزيك 1 زن پرديس نسيبه تهران )محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران(/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت رزن
 41248 مهندسي برق 1 مرد همدان/محل خدمت اسدآباد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -رجايي  دانشگاه تربيت دبير شهيد

 41249 مهندسي برق 1 مرد همدان/محل خدمت فامنين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41250 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد همدان/محل خدمت فامنين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي ران/ ته -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41251 مهندسي عمران 1 مرد 2همدان/محل خدمت همدان.ناحيه  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 41252 مهندسي عمران 1 مرد همدان/محل خدمت نهاوند استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -ي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاي
 41253 مهندسي كامپيوتر 1 زن همدان/محل خدمت اللجين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41254 مهندسي كامپيوتر 1 مرد همدان/محل خدمت رزن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي ران/ ته -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41255 مهندسي كامپيوتر 1 مرد همدان/محل خدمت جوكار استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41256 مهندسي معماري 1 مرد 1همدان/محل خدمت همدان.ناحيه  استانشهرستانهاي خصوص داوطلبان بومي متهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41257 مهندسي مكانيك 1 مرد همدان/محل خدمت نهاوند استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41258 مهندسي مكانيك 1 مرد همدان/محل خدمت فامنين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41259 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد 1همدان/محل خدمت همدان.ناحيه  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 48679 آموزش ابتدايي 1 زن ت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت رزنپرديس شهيد باهنر همدان/ اولوي

 48680 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت سردرود
 48681 آموزش ابتدايي 1 زن مت قروه درجزينپرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خد

 48682 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد آباد/محل خدمت اسدآباد
 48683 بتداييآموزش ا 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت تويسركان

 48685 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت بهار
 48686 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت اللجين

 48687 آموزش ابتدايي 1 زن لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/محل خدمت فامنينپرديس شهيد باهنر همدان/ او
 48688 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوند

 48689 آموزش ابتدايي 1 زن ن نهاوند/محل خدمت خزلپرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا
 48690 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت مالير
 48691 يآموزش ابتداي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت سامن

 48692 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت جوكار
 48693 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت كبودراهنگ

 48696 آموزش ابتدايي 1 زن 1ن/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه پرديس شهيد باهنر همدا
 48697 آموزش ابتدايي 1 زن 2پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه 

 48698 آموزش ابتدايي 1 مرد وطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوندپرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با دا
 48699 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت خزل

 48700 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت كبودراهنگ پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل
 48701 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت گل تپه

 48702 آموزش ابتدايي 1 مرد 1پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه 
 48703 آموزش ابتدايي 1 مرد 2پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه 

 48704 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/محل خدمت فامنين
 48705 آموزش ابتدايي 1 مرد ديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت ماليرپر

 48706 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت سامن
 48707 آموزش ابتدايي 1 مرد با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت جوكار پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش

 48708 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت بهار
 48710 آموزش ابتدايي 1 مرد حل خدمت تويسركانپرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/م

 48711 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت قلقلرود
 48712 موزش ابتداييآ 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد آباد/محل خدمت اسدآباد

 48713 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت رزن
 48714 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت سردرود

 48715 آموزش ابتدايي 2 مرد مدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت قروه درجزينپرديس شهيد مقصودي ه
 يزد مخصوص داوطلبان استان

 41260 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافق
 41261 آموزش رياضي 1 مرد ي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بهابادپرديس شهيد بهشت

 41262 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت نير
 41263 آموزش رياضي 1 مرد يت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت خاتمپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولو

 41264 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مروست
 41265 آموزش رياضي 1 مرد بان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق) اشكذر(/محل خدمت اردكانپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطل

 41266 آموزش رياضي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق) اشكذر(/محل خدمت صدوق
 41267 آموزش رياضي 1 زن ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق) اشكذر(/محل خدمت ميبدپرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ ا

 41268 آموزش رياضي 1 زن 1پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 
 41269 آموزش رياضي 1 زن 2/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس

 41270 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت تفت
 41271 آموزش رياضي 1 زن ش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافقپرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذير

 41272 آموزش رياضي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بهاباد
 41273 آموزش فيزيك 1 مرد ن بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافقپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبا

 41274 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بهاباد
 41275 آموزش فيزيك 1 مرد ميبد، اردكان، صدوق) اشكذر(/محل خدمت اردكانپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 41276 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق) اشكذر(/محل خدمت ميبد
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 يزد مخصوص داوطلبان استان  ادامه

 عنوان رشته ظرفيت جنس يل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحص
كدرشته 

 محل
 41277 آموزش فيزيك 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت ابركوه

 41278 آموزش فيزيك 1 مرد 1شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
 41279 آموزش فيزيك 1 مرد 2پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 

 41280 آموزش فيزيك 1 زن 1 پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه
 41281 آموزش فيزيك 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت نير

 41282 مهندسي برق 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان استان يزد/محل خدمت ابركوه -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41283 مهندسي برق 1 مرد يزد/محل خدمت نير مخصوص داوطلبان استانتهران/  -يت دبير شهيد رجايي دانشگاه ترب

 41284 مهندسي برق 1 مرد يزد/محل خدمت مروست مخصوص داوطلبان استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41285 مهندسي ساخت و توليد 1 مرد /محل خدمت بافقيزد مخصوص داوطلبان استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41286 مهندسي عمران 2 مرد يزد/محل خدمت ابركوه مخصوص داوطلبان استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41287 يوترمهندسي كامپ 2 مرد 1يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  مخصوص داوطلبان استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41288 مهندسي كامپيوتر 1 زن يزد/محل خدمت مروست مخصوص داوطلبان استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41289 مهندسي مكانيك 1 مرد يزد/محل خدمت ابركوه مخصوص داوطلبان استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41290 مهندسي مكانيك 1 مرد يزد/محل خدمت بافق مخصوص داوطلبان استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41291 مهندسي مكانيك 1 مرد يزد/محل خدمت صدوق مخصوص داوطلبان استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41292 مهندسي مواد و متالورژي 1 مرد 1.ناحيه يزد/محل خدمت يزد مخصوص داوطلبان استانتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 48727 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافق
 48728 آموزش ابتدايي 1 مرد بادپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بها

 48729 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت ابركوه
 48730 بتداييآموزش ا 1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت تفت

 48731 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت نير
 48732 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت زارچ

 48733 آموزش ابتدايي 2 مرد 1ژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس شهيد پاك ن
 48734 آموزش ابتدايي 2 مرد 2پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 

 48735 آموزش ابتدايي 1 مرد اوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت خاتمپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با د
 48736 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مروست

 48737 آموزش ابتدايي 1 مرد تانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مهريزپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرس
 48738 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق) اشكذر(/محل خدمت اردكان

 48739 آموزش ابتدايي 1 مرد تانهاي ميبد، اردكان، صدوق) اشكذر(/محل خدمت صدوقپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرس
 48740 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق) اشكذر(/محل خدمت ميبد

 48742 آموزش ابتدايي 1 زن 1طلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء)س( يزد/ اولويت پذيرش با داو
 48743 آموزش ابتدايي 1 زن 2پرديس فاطمة الزهراء)س( يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 

 48744 آموزش ابتدايي 1 زن مهريز، خاتم/محل خدمت خاتمپرديس فاطمة الزهراء)س( يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 48746 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مهريز

 48747 آموزش ابتدايي 1 زن صدوق) اشكذر(/محل خدمت اردكان پرديس فاطمة الزهراء)س( يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان،
 48748 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق) اشكذر(/محل خدمت صدوق

 48749 آموزش ابتدايي 1 زن نهاي ميبد، اردكان، صدوق) اشكذر(/محل خدمت ميبدپرديس فاطمة الزهراء)س( يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا
 48750 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت ابركوه

 48751 آموزش ابتدايي 1 زن ستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت تفتپرديس فاطمة الزهراء)س( يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر
 48753 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء)س( يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافق

 48754 آموزش ابتدايي 1 زن ، بافق/محل خدمت بهابادپرديس فاطمة الزهراء)س( يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد
 48755 آموزش تربيت بدني 1 مرد 1يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  مخصوص داوطلبان استانپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ 
 48756 آموزش تربيت بدني 1 مرد 2يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  مخصوص داوطلبان استانپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ 

 48763 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 2فاطمة الزهراء)س( يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  پرديس

 غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات رشته
 تذكر خيلي مهم:

مندرج اين موسسات از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در  غيرانتفاعي هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته
هوا  در بخش پيوست ،از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر مؤسسههمچنين و  اين دفترچه راهنما مطلع گردند اولفصل  بخش دوم ازدر

 .مطلع گردندنيز )مندرج در سايت اين سازمان( 
 

 تبريز -موسسه غير انتفاعي اسوه معاصر  -جان شرقي استان آذرباي

 جنس پذيرش توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 

 اول دوم زن مرد محل

 38251 روانشناسي 6 - زن مرد 
 تبريز -موسسه غير انتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  -استان آذربايجان شرقي 

 38252 روانشناسي 6 - زن مرد 
 تبريز -موسسه غير انتفاعي رشديه  -استان آذربايجان شرقي 

 38253 روانشناسي 6 - زن مرد 
 تبريز -موسسه غير انتفاعي سراج  -استان آذربايجان شرقي 

 38254 روانشناسي 6 - زن مرد 
 تبريز -موسسه غير انتفاعي علم و فنّاوري شمس  -استان آذربايجان شرقي 

 38255 روانشناسي 6 - زن مرد 
 تبريز -موسسه غير انتفاعي ميزان  -استان آذربايجان شرقي 

 38256 روانشناسي 6 - زن مرد 
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 تبريز –موسسه غير انتفاعي نبي اكرم)ص(  -استان آذربايجان شرقي 

 جنس پذيرش توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 

 اول دوم زن مرد محل

 38257 روانشناسي 6 - زن مرد 
 اصفهان -دانشگاه غير انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  -استان اصفهان 

 38001 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 38002 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 38003 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 38004 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 38005 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 38258 حسابداري 6 - زن مرد 
 38259 روانشناسي 6 - زن مرد 

 اصفهان -دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي  -استان اصفهان 

 38260 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد 
 فوالد شهر اصفهان -موسسه غير انتفاعي امين  -استان اصفهان 

 38261 روانشناسي 10 - زن مرد 
 اصفهان -اوري سپاهان موسسه غير انتفاعي علوم و فنّ -استان اصفهان 

 38262 روانشناسي 6 - زن مرد 
 اصفهان -موسسه غير انتفاعي فرزانگان  -استان اصفهان 

 38263 روانشناسي 6 - زن مرد 
 اصفهان -موسسه غير انتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  -استان اصفهان 

 38264 روانشناسي 6 - زن مرد 
 ام ) ويژه خواهران( ه كرجموسسه غير انتفاعي رس -استان البرز 

 38006 معماري داخلي 60 - زن - 
 38007 مهندسي شهرسازي 60 - زن - 
 38008 مهندسي معماري 60 - زن - 
 38265 حسابداري 6 - زن - 
 38266 روانشناسي 6 - زن - 
 38267 مديريت بازرگاني 6 - زن - 
 38268 مديريت مالي 6 - زن - 

 تهران -ه غير انتفاعي خاتم دانشگا -استان تهران 

 38269 حسابداري 6 - زن مرد 
 38270 مديريت امور بانكي 6 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ  -استان تهران 

 38009 آمار 60 - زن مرد 
 38010 معماري داخلي 60 - زن مرد 
 38011 مهندسي ايمني صنعتي 60 - زن مرد 
 38012 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 38013 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 38014 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 38015 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 38016 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 38017 مهندسي مكانيك 60 - زن مرد 
 38271 حسابداري 10 - زن مرد 
 38272 روانشناسي 6 - زن مرد 
 38273 گردشگري 6 - زن مرد 
 38274 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد 
 38275 مديريت صنعتي 6 - زن مرد 
 38276 مديريت فرهنگي هنري 6 - زن مرد 
 38277 مديريت مالي 6 - زن مرد 

 دانشگاه غير انتفاعي مذاهب اسالمي -استان تهران 
 38278 ذاهباديان و م 6 - زن مرد محل تحصيل واحد تهران -تحصيل رايگان 
 38279 تاريخ اسالم 6 - زن مرد محل تحصيل واحد تهران -تحصيل رايگان 
 38280 علوم قرآن و حديث 6 - زن مرد محل تحصيل واحد تهران -تحصيل رايگان 
 38281 فقه و حقوق امامي 6 - زن مرد محل تحصيل واحد تهران -تحصيل رايگان 
 38282 فقه و حقوق حنفي 6 - زن مرد محل تحصيل واحد تهران -تحصيل رايگان 
 38283 فقه و حقوق شافعي 6 - زن مرد محل تحصيل واحد تهران -تحصيل رايگان 
 38284 فلسفه و عرفان اسالمي 6 - زن مرد محل تحصيل واحد تهران -تحصيل رايگان 

 تهران -)ويژه خواهران(  دانشكده غير انتفاعي رفاه -استان تهران 

 ها(خاص و داراي مصاحبه )شرايط در بخش پيوست پذيرش با شرايط
ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام )اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته

 مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد.(

 38018 مهندسي كامپيوتر 60 - زن -
 38285 روانشناسي 6 - زن -
 38286 علوم تربيتي 6 - زن -
 38287 فقه و حقوق اسالمي 6 - زن -
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 تهران –موسسه غير انتفاعي آل طه )ويژه خواهران(  -استان تهران 

 جنس پذيرش توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 

 اول دوم زن مرد محل

 38019 مهندسي برق 60 - زن - 
 38020 مهندسي صنايع 60 - زن - 
 38288 مديريت صنعتي 6 - زن - 

 دماوند )محل تحصيل واحد تهران( -موسسه غير انتفاعي ارشاد  -استان تهران 

 38021 مهندسي صنايع 80 - زن - 
 38022 مهندسي كامپيوتر 80 - زن - 
 38023 مهندسي معماري 60 - زن - 
 38289 حسابداري 6 - زن - 
نز -   38290 مديريت بازرگاني 6 - 
 38291 مديريت صنعتي 6 - زن - 
 38292 مديريت كسب و كارهاي كوچك 6 - زن - 
 38293 مديريت مالي 6 - زن - 

 دماوند -موسسه غير انتفاعي ارشاد  -استان تهران 
 38024 مهندسي صنايع 80 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند
 38025 مهندسي كامپيوتر 80 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند
 38026 مهندسي معماري 60 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند
 38294 حسابداري 6 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند
 38295 مديريت بازرگاني 6 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند
 38296 مديريت صنعتي 6 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند

 مشهد -دانشگاه غير انتفاعي امام رضا)ع(  - استان خراسان رضوي

ها پس از پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه )اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته
اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت 

ها ع از شرايط و ضوابط به بخش پيوستاينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد. براي اطال
 مراجعه شود(

 38297 كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد گرايش فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - - مرد
 38298 كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد گرايش قرآن و حديث 4 - - مرد

 4 - زن -
پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد گرايش فقه و مباني  كارشناسي ارشد

 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان - حقوق اسالمي
38299 

 4 - زن -
كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد گرايش قرآن و 

 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان - حديث
38300 

 مشهد -انتفاعي خيام  دانشگاه غير -استان خراسان رضوي 

 38027 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 38028 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 38301 حسابداري 6 - زن مرد 
 38302 روانشناسي 6 - زن مرد 
 38303 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد 

 مشهد -دانشگاه غير انتفاعي صنعتي سجاد  -استان خراسان رضوي 

 38029 ي عمرانمهندس 60 - زن مرد 
 38030 مهندسي معماري 60 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غير انتفاعي اقبال الهوري  -استان خراسان رضوي 

 38304 روانشناسي 6 - زن مرد 
 مشهد -موسسه غير انتفاعي بهار  -استان خراسان رضوي 

 38305 روانشناسي 6 - زن مرد 
 مشهد -الود موسسه غير انتفاعي بين -استان خراسان رضوي 

 38306 حسابداري 6 - زن مرد 
 مشهد -موسسه غير انتفاعي حكمت رضوي  -استان خراسان رضوي 

 38307 روانشناسي 6 - زن مرد 
 مشهد -موسسه غير انتفاعي حكيم طوس  -استان خراسان رضوي 

 38308 روانشناسي 6 - زن مرد 
 هدمش -موسسه غير انتفاعي خراسان  -استان خراسان رضوي 

 38309 روانشناسي 6 - زن مرد 
 مشهد -موسسه غير انتفاعي خردگرايان مطهر  -استان خراسان رضوي 

 38310 روانشناسي 6 - زن مرد 
 مشهد -موسسه غير انتفاعي سلمان  -استان خراسان رضوي 

 38311 روانشناسي 6 - زن مرد 
 مشهد -موسسه غير انتفاعي شانديز  -استان خراسان رضوي 

دمر   38312 روانشناسي 6 - زن 
 مشهد -موسسه غير انتفاعي كاويان  -استان خراسان رضوي 

 38313 روانشناسي 6 - زن مرد 
 خوزستان -موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي  -استان خوزستان 

 38314 حسابداري 6 - زن مرد 

 38315 روانشناسي 6 - زن مرد 
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 غير انتفاعي مذاهب اسالمي )محل تحصيل واحد زاهدان(دانشگاه  -استان سيستان وبلوچستان 

 جنس پذيرش توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 

 اول دوم زن مرد محل
 38316 فقه و حقوق امامي 6 - زن مرد تحصيل رايگان
 38317 فقه و حقوق حنفي 6 - زن مرد تحصيل رايگان

 شيراز -ادانا موسسه غير انتفاعي آپ -استان فارس 

 38318 حسابداري 6 - زن مرد 
 شيراز -موسسه غير انتفاعي حافظ  -استان فارس 

 38319 حسابداري 6 - زن مرد 
 موسسه غير انتفاعي زند شيراز -استان فارس 

 38320 حسابداري 6 - زن مرد 
 38321 روانشناسي 6 - زن مرد 

 )ويژه خواهران(موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز  -استان فارس 

 38322 روانشناسي 6 - زن - 
 آبيك -دانشگاه غير انتفاعي دانش البرز  -استان قزوين 

 38031 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 38032 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 38033 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 38034 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 38035 مهندسي معماري 60 - زن مرد 
 38323 حسابداري 6 - زن مرد 
 38324 مديريت صنعتي 6 - زن مرد 
 38325 مديريت مالي 6 - زن مرد 

 قزوين -دانشگاه غير انتفاعي رجاء  -استان قزوين 

 38036 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 38326 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد 
 38327 مديريت صنعتي 6 - زن مرد 

 آبيك -دانشگاه غير انتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  - استان قزوين

 38037 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 38328 حسابداري 6 - زن مرد 
 38329 مديريت مالي 6 - زن مرد 

 آبيك -موسسه غير انتفاعي اوج  -استان قزوين 

 38330 حسابداري 6 - زن مرد 
 آبيك -موسسه غير انتفاعي بصير  -استان قزوين 

 38331 حسابداري 6 - زن مرد 
 38332 روانشناسي 6 - زن مرد 

 تاكستان استان قزوين -موسسه غير انتفاعي تاكستان  -استان قزوين 

 38333 روانشناسي 6 - زن مرد 
 قزوين -موسسه غير انتفاعي سهروردي  -استان قزوين 

 38334 حسابداري 6 - زن مرد 
 38335 روانشناسي 6 - زن مرد 

 آبيك -موسسه غير انتفاعي موالنا  -استان قزوين 

 38336 روانشناسي 6 - زن مرد 
 قم -دانشگاه غير انتفاعي شهاب دانش  -استان قم 

 38337 حسابداري 6 - زن مرد 
 دانشگاه غير انتفاعي مذاهب اسالمي )محل تحصيل واحد سنندج( -استان كردستان 

 38338 و حديث علوم قرآن 6 - زن مرد تحصيل رايگان
 38339 فقه و حقوق امامي 6 - زن مرد تحصيل رايگان
 38340 فقه و حقوق شافعي 6 - زن مرد تحصيل رايگان

 رشت -موسسه غير انتفاعي احرار -استان گيالن 

 38341 روانشناسي 6 - زن مرد 
 رشت -موسسه غير انتفاعي راهبرد شمال  -استان گيالن 

 38342 روانشناسي 6 - زن مرد 
 رشت -موسسه غير انتفاعي كوشيار  -استان گيالن 

 38343 روانشناسي 6 - زن مرد 
 دانشگاه غير انتفاعي مذاهب اسالمي )محل تحصيل واحد بندرعباس( -استان هرمزگان 

 38344 فقه و حقوق امامي 6 - زن مرد تحصيل رايگان
 38345 فقه و حقوق شافعي 6 - زن مرد تحصيل رايگان

 يزد -دانشگاه غير انتفاعي علم و هنر  -يزد  استان
 38346 روانشناسي 6 - زن مرد محل تحصيل يزد
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 هاي تحصيلي دانشگاه پيام نورشتهر
 خيلي مهم: اتتذكر

فصول   بخش دوم ازدر هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور مندرجداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
 اين دفترچه راهنما مطلع گردند. اول

 صورت خواهد گرفت. « نيمسال اول»و براي « زن و مرد»هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان محل پذيرش در كليه كدرشته -2
 

 مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 38601 اقتصاد 20
 38602 اقتصاد كشاورزي 2
 38603 حسابداري 5
 38604 روانشناسي 5
 38605 شيمي كاربردي 8
 38606 شيمي محض 8
 38607 مديريت دولتي 5
 38608 مديريت صنعتي 5

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 38609 اقتصاد 20
 38610 حسابداري 5
 38611 روانشناسي 5
 38612 مديريت بازرگاني 5
 38613 مديريت دولتي 5
 38614 مديريت صنعتي 5

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 38615 حسابداري 5
 38616 روانشناسي 5

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 38617 حسابداري 5
 38618 روانشناسي 5
 38619 شيمي كاربردي 8
 38620 مديريت بازرگاني 5
 38621 مديريت دولتي 5
 38622 مديريت صنعتي 5

 مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 38623 حسابداري 5
 38624 روانشناسي 6

 مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 38625 روانشناسي 5

 اهين شهرمركز ش -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 38626 حسابداري 5

 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 38627 روانشناسي 5

 مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 38628 حسابداري 5

 38629 روانشناسي 10
 واحد بهارستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 38630 روانشناسي 5
 واحد خوراسگان -ستان اصفهان دانشگاه پيام نور ا

 38631 حسابداري 5
 38632 روانشناسي 5

 مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 38633 اقتصاد 16
 38634 حسابداري 5
 38635 روانشناسي 6
 38636 شيمي كاربردي 8
 38637 شيمي محض 8
 38638 مديريت بازرگاني 5
 38639 مديريت دولتي 5
 38640 نعتيمديريت ص 5

 واحد اشتهارد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 38641 حسابداري 5
 38642 روانشناسي 5

 واحد گرمدره -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 38643 مديريت بازرگاني 5
 38644 مديريت دولتي 5
 38645 مديريت صنعتي 5

 واحد ماهدشت -البرز  دانشگاه پيام نور استان
 38646 حسابداري 5
 38647 روانشناسي 5
 38648 مديريت بازرگاني 5

 واحد نظر آباد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 38649 روانشناسي 5

 واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 38650 حسابداري 5
 38651 روانشناسي 5
 38652 مديريت بازرگاني 5

 تهران جنوب -گاه پيام نور استان تهران دانش
 38653 روانشناسي 6

 تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38401 مهندسي معماري 50
 38654 اقتصاد 16
 38655 اقتصاد كشاورزي 2
 38656 شيمي كاربردي 8

 تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38657 اقتصاد 20
 38658 حسابداري 5
 38659 گردشگري 5
 38660 مديريت بازرگاني 5
 38661 مديريت دولتي 5
 38662 مديريت صنعتي 5

 مركز اسالمشهر -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38663 حسابداري 5
 38664 روانشناسي 5
 38665 مديريت بازرگاني 5
 38666 مديريت صنعتي 5

 پاكدشتمركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38667 حسابداري 5
 38668 روانشناسي 5
 38669 مديريت دولتي 5

 مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38670 حسابداري 5
 38671 روانشناسي 6
 38672 مديريت بازرگاني 5

 مركز حسن آباد -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38673 حسابداري 5
 38674 روانشناسي 6
 38675 ريت بازرگانيمدي 5
 38676 مديريت دولتي 5

 مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38677 حسابداري 5
 38678 روانشناسي 6
 38679 مديريت بازرگاني 5
 38680 مديريت دولتي 5
 38681 مديريت صنعتي 5

 مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38682 حسابداري 5
 38683 انشناسيرو 5
 38684 شيمي كاربردي 8
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 مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران ادامه 
 كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 38685 مديريت بازرگاني 5
 38686 مديريت دولتي 5
 38687 مديريت صنعتي 5

 واحد بهارستان رباط كريم -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38688 حسابداري 5
 38689 روانشناسي 5
 38690 شيمي كاربردي 8
 38691 مديريت بازرگاني 5
 38692 مديريت دولتي 5

 واحد پيشوا -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38693 حسابداري 5
 38694 روانشناسي 6
 38695 مديريت بازرگاني 5

 واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38696 اقتصاد 20
 38697 اريحسابد 5
 38698 روانشناسي 5
 38699 مديريت بازرگاني 5
 38700 مديريت دولتي 5
 38701 مديريت صنعتي 5

 واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38702 حسابداري 5
 38703 روانشناسي 5
 38704 مديريت دولتي 5

 واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38705 انشناسيرو 6
 38706 مديريت بازرگاني 5
 38707 مديريت دولتي 5
 38708 مديريت صنعتي 5

 واحد فيروزكوه -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38709 حسابداري 5

 واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38710 حسابداري 5
 38711 روانشناسي 6
 38712 مديريت بازرگاني 5
 38713 مديريت دولتي 5

 واحد مالرد -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38714 حسابداري 5
 38715 روانشناسي 5
 38716 مديريت بازرگاني 5
 38717 مديريت دولتي 5
 38718 مديريت صنعتي 5

 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 38719 روانشناسي 5

 مركز مشهد -ان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور است
 38720 حسابداري 5
 38721 روانشناسي 6
 38722 شيمي كاربردي 8
 38723 مديريت بازرگاني 5
 38724 مديريت دولتي 5
 38725 مديريت صنعتي 5

 مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 38726 روانشناسي 5

 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 38727 روانشناسي 5

 

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 38728 حسابداري 5
 38729 روانشناسي 6
 38730 شيمي كاربردي 8
 38731 شيمي محض 8
 38732 مديريت بازرگاني 5
 38733 مديريت دولتي 5
 38734 مديريت صنعتي 5

 مركز دزفول -گاه پيام نور استان خوزستان دانش
 38735 حسابداري 5
 38736 روانشناسي 5

 مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 38737 روانشناسي 5

 مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 38738 روانشناسي 5

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 38739 سابداريح 6
 38740 روانشناسي 5
 38741 شيمي كاربردي 8
 38742 مديريت بازرگاني 5
 38743 مديريت دولتي 5
 38744 مديريت صنعتي 5

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 38745 حسابداري 5
 38746 روانشناسي 8

 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
 38747 حسابداري 5
 38748 روانشناسي 8
 38749 مديريت بازرگاني 5

 مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 38750 روانشناسي 5

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 38751 حسابداري 5
 38752 روانشناسي 5

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 38753 حسابداري 5
 38754 روانشناسي 8
 38755 مديريت بازرگاني 5

 مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 38756 روانشناسي 5

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 38757 حسابداري 5
 38758 مديريت بازرگاني 5
 38759 مديريت دولتي 5

 يهواحد آستانه اشرف -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 38760 روانشناسي 5

 مركز خرم آباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 38761 حسابداري 5
 38762 روانشناسي 5

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 38763 حسابداري 5
 38764 روانشناسي 5

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 38765 حسابداري 5
 38766 ناسيروانش 5
 38767 مديريت بازرگاني 5
 38768 مديريت دولتي 5

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 38769 حسابداري 5
 38770 روانشناسي 5
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 پیش   نويس انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 
توصیه می شود برای دقت بيشتر و جلوگيری از اشتباه، قبل از وارد كردن در سامانه انتخاب رشته، برای اولويت بندی رشته 

  های انتخابی از اين جدول استفاده كنيد.
نام دانشگاهنام رشته / گرايشکد رشته محلرديفنام دانشگاهنام رشته / گرايشکد رشته محلرديف

139

240

341

442

543

644

745

846

947

1048

1149

1250

1351

1452

1553

1654

1755

1856

1957

2058

2159

2260

2361

2462

2563

2664

2765

2866

2967

3068

3169

3270

3371

3472

3573

3674

3775

3876
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80117
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89126
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91128

92129

93130

94131

95132

96133

97134

98135

99136

100137

101138

102139

103140

104141

105142

106143

107144

108145

109146

110147

111148

112149

113150
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زمان انتخاب رشته گزينه  در نموده ودريافت  محل رخداد حادثهفرمانداري انتخاب رشته از  قبل ازو تا  98آزمون سراسري سال بعد از اعالم نتايج اوليه داوطلبان الزم است اين گواهي را 
نام به دانشگاه محل قبولي تحويل نمايند.صورت قبولي در زمان ثبتدر  مربوط به استفاده از اين سهميه را انتخاب نموده و

   
  
  
  

استفاده از  جهتاند براي داوطلباني كه در زمان وقوع بالياي طبيعي آسيب جاني و مالي ديده تأييد گواهي
  انقالب فرهنگي  عالي شوراي  07/03/98مورخ  817براساس  مصوبه جلسه سهميه 

  1398در آزمون سراسري سال 
  

  شود:بدين وسيله گواهي مي 

 آزمايشـي  داوطلب گـروه  ..............................نام پدر  ..................سال تولد ............ ...................كدملي  با ................................... آقاي/خانم

  شركت نموده و   1398در آزمون سراسري سال  .................................. با شماره پرونده  ..........................................

 ،گلستان ،خوزستان ،خراسان شمالياستان در به همراه خانواده مستقالً يا  زلزله  در زمان وقوع سيل  الف)

اقامت  از توابع فرمانداري اين شهرستان ...................................... بخش.................................  شهرستان كرمانشاه ،لرستان
  دچار آسيب جاني و مالي شده است. زلزله  و در زمان وقوع سيل  داشته

  اـي

ماقبل  يا ديپلم يا دانشگاهي) و يا پيش6-3-3(نظام جديد  يا يازدهم يا دهم دوازدهم پايه وي در اخذ مدرك تحصيليمحل  ب) 

 ،گلستان ،خوزستان ،استان خراسان شماليدر ، دوره متوسطه (نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي) ديپلم
و  بوده از توابع فرمانداري اين شهرستان  ......................................بخش.... ..................................شهرستان  كرمانشاه ،لرستان

  دچار آسيب جاني و مالي شده است. زلزله  در زمان وقوع سيل 
  

  براي نامبرده صادر شده است.  1398در آزمون سراسري سال  فوق سهميهمنظور استفاده از ه اين گواهي ب   

  

   ................... � ا�تان ................... ��ا��ا�� ����تان

  محل مهر و امضا
  

  

    .................................: تاريخ
  ................. ...............شماره: 

تعاليباسمه

باشدمي اعتبار فاقد فرمانداري ياين فرم بدون مهر و امضا
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  ها شامل:بخش پيوست
، هاي مختلف تحصيليجداول كارايي الزم اعضاء در رشته

هاي شرايط و ضوابط پذيرش دانشجوي متعهد در دانشگاه
شرايط و ضوابط فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، 

و مؤسسات آموزش عالي  هاعمومي و اختصاصي دانشگاه
در سايت سازمان به نشاني:  Pdfباشد در قالب يك فايل مي

www.sanjesh.org  بارگذاري شده و قابل مشاهده
باشد. لذا ضرورت دارد داوطلبان عزيز پس از ميو پرينت 

مطالعه دقيق مندرجات آن و اطالع از شرايط و ضوابط 
ها و مؤسسات آموزش عالي، نسبت به انتخاب دانشگاه

هاي تحصيلي اقدام نمايند.رشته

  

تذكر مهم:
طبق قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان حق چاپ،تكثیر 
و انتشار اين دفترچه متعلق به سازمان سنجش آموزش کشور مي باشد و با 

متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد. 



 

  2صفحه 
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