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 فصل اول /شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو                                              1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت    

 1صفحه 

 فصل اول
 شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجو

  مقدمه
 عالي، آموزش ها و مؤسساتدانشگاهكارداني  هايارزيابي دوره براي الزم هايو متعهد مورد نياز كشور، ايجاد زمينه متخصص انساني نيروي منظور تأمين به      

ها به دانشگاه كنندگانشركت راهيابي و ايجاد شرايط مناسب براي سالم رقابت آوردناي و دانشگاه آزاد اسالمي، فراهمدانشگاه فرهنگيان، دانشگاه فني و حرفه
 گردد:مي اعالم زير شرح به 1399 كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال عالي، ضوابط و شرايط آزمونسسات آموزشمؤو 

 1399بندي مراحل مختلف آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال زمان -1شماره جدول 
 تاريخ موضوع

 23/2/1399تا  17/2/1399 هاي تحصيلي كد رشته محلنام و انتخاب زمان ثبت

 نامهمزمان با ايام ثبت نام و انتخاب رشته داوطلبان بر روي پايگاه اينترنتي سازمان براي مشاهده يا ويرايش اطالعات ثبت استقرار

 10/6/1399و    3/6/1399 انتشار اطالعيه دريافت كارت اينترنتي و برگزاري آزمون در نشريه پيك سنجش و پايگاه اينترنتي سازمان

 13/6/1399تا   11/6/1399 دريافت كارت شركت در آزمون و برگ راهنماي آزمون از طريق پايگاه اينترنتي سازمان

 14/6/1399جمعه    زمان برگزاري آزمون 
 1399 دهه سوم مهرماه نتايج نهايي آزمونزمان اعالم 

 

 تعاريف
 زير است:  شرح راهنما به دفترچه در اين كار رفتهبه از اصطالحات بعضي مفاهيم

، علوم پايه، و مهندسي، كشاورزي و منابع طبيعي هاي آموزشي پزشكي، فنيگروه تجانس آنها، بهبه  با توجه عالي تحصيلي مختلف هايرشته آموزشي: گروه )1
 شوند. مي علوم انساني، هنر و دامپزشكي تقسيم

التحصيل شده است و يا حداكثر باشد كه در آن فارغنشانگر عنوان رشته مقطع كارداني (فوق ديپلم) داوطلب ميالتحصيلي فارغرشته  :تحصيليالارغفرشته  )2
 التحصيل خواهد شد.فارغ 30/11/1399تا تاريخ 

هاي دوره كارداني (فوق ديپلم) خود، منحصراً در يكي از رشته مدرك نوعو يا التحصيلي فارغرشته  به تواند بدون توجهمي هر داوطلب :امتحاني رشته )3
با توجه به نوع پذيرش در رشته نام و هاي آموزشي فني و مهندسي، كشاورزي و منابع طبيعي، علوم پايه، علوم انساني، هنر و يا دامپزشكي ثبتامتحاني گروه
نام، انتخاب كدرشته ثبتهاي مقرر نسبت به ، در تاريخ)»معدل كل دوره كارداني« ساس سوابق تحصيلينامي (پذيرش براساس آزمون و يا براامتحاني ثبت

هاي امتحاني با پذيرش صرفًا بر اساس هاي مربوط ( رشتهمحل نام و انتخاب كدرشتههاي امتحاني با آزمون) و يا صرفاً ثبتها و شركت در آزمون (رشتهمحل
و نوع مدرك دوره كارداني خود التحصيلي فارغدسته از داوطلباني كه بدون توجه به رشته  . بديهي است آناقدام نمايد») دون آزمونب« معدل كل دوره كارداني

مربوط  نياز يا جبراني رشته قبولي را با نظر گروه آموزشينمايند، در صورت موفقيت، الزم است كليه دروس پيشنام و شركت ميهاي مذكور ثبتدر يكي از گروه
  گردد.نياز يا جبراني از دانشجو اخذ ميواحدهاي درسي پيشتحصيلي  شهريهبگذرانند و 

 از در يكي ادامه تحصيل متقاضي كه پزشكي آموزشي گروه تحصيلي هايديپلم) رشته كارداني (فوق مقطع آخر نيمسال دانشجويان و التحصيالنفارغ -1تبصره 
 جدول مطابق ديپلم) خود، كارداني (فوق مدرك نوع يا و التحصيليفارغ رشته به توجه با است الزم هستند، پزشكي آموزشي گروه امتحاني هايرشته
 ناميثبت امتحاني رشته به مورد عالقه مربوط هايكدرشته محل بانتخا از پس و نموده نامثبت دفترچه همين 26 صفحه ابتداي در مندرج 18 شماره
و ايمني  ايمهندسي بهداشت حرفههاي در رشتهدانشجو پذيرش  الزم به ذكر است نمايند. شركت نيز مربوط آزمون در ،9و  5جداول شماره مطابق 

 پذيرد.، مهندسي بهداشت محيط، ساخت پروتزهاي دنداني و مدارك پزشكي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (معدل كل مدرك كارداني) صورت ميكار
باشد و ساير پرورش مي ، مخصوص شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش وهاي آموزشيگيان در هريك از گروههاي تحصيلي ويژه فرهنرشته -2 تبصره

پذيرفته و  انتخابصورت  را نخواهند داشت. بديهي است در مذكورهاي تحصيلي حق انتخاب رشته(غيرفرهنگيان وزارت آموزش و پرورش) داوطلبان 
هاي آموزشي تحت پرديسكه آزمون و يا بدون آزمون)  هاي امتحاني ويژه فرهنگيان (باضمناً در برخي از رشته خواهد شد. لغو، قبولي آنان شدن

از بين شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش و برخي از مؤسسات آموزش عالي از  پوشش دانشگاه فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش
هاي هاي دانشگاه پرديسمحل داوطلبان آزاد مجاز به انتخاب كدرشته ،پذيرنداوطلبان آزاد (غيرفرهنگيان وزارت آموزش و پرورش) دانشجو ميبين د

هاي ساير مؤسسات آموزش عالي مجري محل توانند كدرشتهميفقط د و باشنآموزشي تحت پوشش دانشگاه فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش نمي
 نامي خود را انتخاب نمايند.رشته امتحاني ثبتدر 

 3و  2شماره ول اانجام پذيرد. در جد )»فوق ديپلم«كارداني  دورهمعدل كل سوابق تحصيلي (ها، صرفاً بر اساس پذيرش دانشجو در برخي از رشته -3تبصره 
 .شده است، مشخص سوابق تحصيلي (بدون آزمون) ساسارصرفاً بهاي امتحاني پذيرش با آزمون و يا پذيرش رشته ،صفحه بعد
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 2صفحه 

 هاي كد و نام رشته -2شماره  جدول
 * امتحاني با آزمون

 نام رشته كد
 اتاق عملتكنولوژي 101
 بهداشت عمومي103
 تكنولوژي پرتوشناسي107
 زمايشگاهيآعلوم 110
 مامايي111
 هوشبري113

 پيش هاي پزشكيفوريت114
 بيمارستاني 

 برق204
 كامپيوتر210
 معماري214
 مكانيك215
 مهندسي اجرايي عمران232
 علوم ورزشي512
 حسابداري514
 تكنولوژي و طراحي دوخت601
 هنرهاي تجسمي605

 
 

 
 

 

 هايرشتهكد و نام  -3شماره  جدول
 پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي

 نام رشته كد
و  ايمهندسي بهداشت حرفه102

 ايمني كار
 مهندسي بهداشت محيط104
 ساخت پروتزهاي دنداني105
 مدارك پزشكي112
 ايمني صنعتي و محيط كار202
 ساخت و توليد206

هايسازه ـصنايع چوب و كاغذ 207
 چوبي

 شيمياييصنايع 208
 مواد211
 معدن213
 نقشه برداري216
 شهرسازي217
 صنايع نساجي218
 آبياريمهندسي 301

محيط مهندسي منابع طبيعي ـ 302
 زيست

 

 هايكد و نام رشته -3شماره  جدولادامه 
 پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي

 نام رشته كد
 پرورش طيور304
 گاوميش پرورش گاو و305
 توليدات دامي306
 توليدات گياهي307
 جنگلداري308
 شيالت309
 چوب شناسي و صنايع چوب310
 علوم و صنايع غذايي311
 گياه پزشكي312
 هاي كشاورزيماشين313
 بخيزداريآمرتع و 314
 بازيافت315
 مارآ401
 موزش رياضيآ402
 موزش ديني و عربيآ502
 و مشاوره موزش راهنماييآ503
 زبان انگليسي504

 
 

 هايكد و نام رشته -3شماره  جدولادامه 
 پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي

 نام رشته كد
 زبان و ادبيات فارسي505
 موزش علوم تجربيآ506
 موزش و پرورش ابتداييآ509
 باستان شناسي511
 ن كريمآتربيت معلم قر513
 علوم انتظامي516
 شناسي علم اطالعات و دانش517
 مديريت518
 ـ علوم ثبتي حقوق قضايي519
 صنايع دستي602
تاريخي احياي بناهاي و مرمت603
 نوازندگي ساز ايراني604
 طراحي پوشاك606

دامپزشكيآزمايشگاهيعلوم -7011
 بهداشت مواد غذايي -2

بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي702
  

ل دوره كارداني) تحصيلي مهندسي بهداشت محيط دانشگاه مذكور، صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل ك هايهاي تحصيلي غيرپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي و رشتهپذيرش دانشجو در كليه رشته *
تاريخ، نحوه گيرد. هوشبري)، براساس آزمون صورت مي ومامايي  ،علوم آزمايشگاهي بهداشت عمومي، ،اتاق عملتكنولوژي  :هاي گروه پزشكي اين دانشگاه (شاملمتقاضيان و در ساير رشته

 مند خواهد رسيد.دانشگاه مذكور به اطالع داوطلبان عالقهمعاونت سنجش و پذيرش هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقباً از طريق پايگاه اينترنتي انتخاب رشته و همچنين كدرشته محل

 ها و مؤسسات آموزشكارداني در دانشگاه از مقطع 30/11/1399نهايتاً و يا  31/6/1399حداكثر تا تاريخ  شود كهمي گفته كسي به آخر: سال دانشجوي )4
 شود. التحصيلفارغ پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت و يا وزارت و فناوري تحقيقات، علوم يا وزارت فرهنگي انقالب عاليمورد تأييد شوراي  عالي

 نامهآيين 2 ماده موجب شوند و بهمي پذيرفته آزمون كارداني در اين دوره از تحصيل از فراغت پس بالفاصله كه افرادي ن:رايگا آموزش تعهد خدمت ) 5
 ليتحصي در هر دو مقطع رايگان آنان از آموزش منديبهره مربوط به اند، تعهداتمند شدهبهره رايگان آموزش از مزاياي رايگان آموزش قانون اجرايي

 پذيرد.مي ناپيوسته انجام كارشناسي دوره تحصيالتاز پايان  كارداني و كارشناسي ناپيوسته، پس
نام كه بر روي آن شماره پرونده و يا ثبتداوطلبان بايستي از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور، كارت اعتباري  ه:پرونده يا سريال پروند شماره )6

 نام نمايند. را خريداري نموده و از طريق آن، در آزمون ثبت است شدهسريال پرونده نوشته 
 نام در آن اقامت داشته باشند.در زمان ثبت (در صورت مجرد بودن داوطلب) شود كه داوطلب يا والدين اومي گفتهبه استاني  استان بومي: )7

 :شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي داوطلبان
 باشند: نداشته منعي عمومي يفهخدمت وظ و از لحاظ مقررات زير بوده شرح به و اختصاصي شرايط عمومي داراي است الزم داوطلبان

 :شرايط عمومي )1
 .ايران اسالمي جمهوري اساسي در قانونشده  حيصرت از اديان يا يكي اسالم اعتقاد به )الف
 واجبات و پرهيز از محرمات).ملتزم به احكام عملي اسالم (انجام  )ب

 نام است.مالك وضع كنوني داوطلب در هنگام ثبت -1تبصره 
 احكام اسالم). آشكار ضاز اين شرط مستثني هستند (به شرط عدم نق ،هاي ديني (اديان رسمي) مندرج در قانون اساسياقليت -2تبصره 

 .ايران ام جمهوري اسالميعدم احراز عناد (نه اعتراض) نسبت به نظج) 
 در صورتي كه داوطلب سابقاً با نظام جمهوري اسالمي عناد داشته، بايد تغيير نظر او احراز شود. ـتبصره 

 فراماسونري و اعقاب آن. ،د) نداشتن سابقه عضويت در ساواك
 احراز فساد اخالقي. عدم )ه
 يا زمان اشتغال (در صورت اشتغال فعلي).اشتهار به ارتكاب اعمال خالف شئون شغلي و تحصيلي در طول تحصيل عدم  )و
  .انتخابي الزم متناسب با رشته جسمي از توانايي برخورداري )ز

 مواد مخدر. اعتياد به عدم ح)
 :شرايط اختصاصي)2

 گي.دارا بودن مدرك كارداني مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقالب فرهن )الف
 ول و دومهاي تحصيلي نيمسال ابراي انتخاب رشته 31/6/1399دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارداني به شرط اخذ مدرك كارداني تا تاريخ  -تبصره

 باشند.نام و شركت در آزمون ميهاي تحصيلي نيمسال دوم مجاز به ثبتمنحصراً براي انتخاب رشته 30/11/1399التحصيلي تا تاريخ صورت فارغ يا در
 درمان و آموزش پزشكي بسپارندالتحصيل شدن بايد برابر طول مدت تحصيل، تعهد خدمت به وزارت بهداشت، گان گروه آموزشي پزشكي پس از فارغه شدپذيرفت )ب

 پرداخت كنند. اند، نكرده خدمتو در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت تعهد شده، بايد دو برابر هزينه تحصيالت را تمام يا به تناسب مدتي كه 
 هايكاردان كليه بعد گزينش به 1377 از سال پزشكي آموزش و درمانبهداشت،  وزارت نامعاون شوراي 20/2/1376 مورخ در جلسه متخذه تصميم براساس) ج

 درصد 70درصد و  30 هايسهميه رعايت بدون ،هاي كارشناسي ناپيوستهدر آزمون ورودي دوره مربوطكارشناسي ناپيوسته  تحصيلي هايدر رشته پزشكي گروه
صورت ملزم به در غير اين باشد. و پيراپزشكان پزشكان خدمت قانون مشمول آنان تحصيلي رشته ناپيوسته كارشناسي مقطع اينكه مشروط به ،پذيردمي انجام

 انجام خدمات قانوني قبل از شركت در آزمون خواهند بود.
 براي شركت در آزمون استفاده نمايند.خدمت نظام وظيفه توانند از معافيت تحصيلي دانشجويان مرد سال آخر مقطع كارداني مي -تبصره
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هاي كارداني آموختگان دورهريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص دانششوراي برنامه 17/11/1388مورخ  748مصوبه جلسه شماره ) د
 به شرح زير اصالح گرديد: 789باشد، در جلسه  14ني آنها كمتر از پيوسته، داراي مجوز رسمي از شوراي گسترش آموزش عالي كه معدل دوره كاردا

الزم است در دوره كارشناسي ناپيوسته نياز به گذراندان واحد جبراني ندارند، در غير اينصورت  رشته مرتبطآموختگان مذكور در صورت قبولي در دانش«
 ».دنواحد جبراني بگذران 24

 بودن صورت دارا التحصيالن مقطع كارشناسي پيوسته درريزي علوم پزشكي، فارغشوراي عالي برنامه 7/12/1389جلسه مورخ باتوجه به مصوبه چهل و پنجمين ) ه
در مقطع توانند از طريق قبولي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته، كارداني مرتبط مندرج در اين دفترچه راهنما، با رعايت شرايط زير مي مدرك

 :تحصيل نمايندهاي گروه پزشكي ناپيوسته رشتهكارشناسي 
 آموختگان مقطع كارشناسي پيوسته مشمول طرح.گذراندن طرح نيروي انساني براي دانش -1
 .هاي اجراييدارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه -2
 تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم. ازاستفاده عدم  -3
 ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران.نداشتن  -4

  ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و شوراي عالي برنامه 16/12/1393مورخ  859نامه آموزشي مصوب جلسه آيين 2ماده  17و) با توجه به مفاد بند 
باشد. بنابراين دارندگان مدارك تحصيلي باالتر از داشتن مدرك كارداني (پيوسته يا ناپيوسته) ميهاي كارشناسي ناپيوسته فناوري، شرط شركت در دوره

 د.نباشكارداني پيوسته و ناپيوسته مجاز به ثبت نام و شركت در اين آزمون نمي
هاي دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزموننامه شركت آيين«شرايط الزم است از دارندگان مدارك تحصيلي معادل كارداني (معادل فوق ديپلم)  )ز

 28/5/92مورخ  77633/2شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره  845مصوبه جلسه » ورودي مقاطع باالتر
باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك برخوردار سسات آموزش عالي ابالغ گرديده، ؤها و متوسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه

هاي معادل) در شوراي عالي انقالب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره 3/9/1377مورخ  432معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه جلسه شماره 
 گيرند.نمياند، در شمول اين مصوبه قرار شده هاي معادل پذيرفتهدوره

اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه هاي مذكور راه يافتهبه دوره 1381تا  1377هاي كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال :1 تبصره
باالتر شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي تحصيلي  28/5/1392مورخ  77633/2شماره 

 شوند.برخوردار مي
هستند)  دارندگان مدارك معادل مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مدارك معادل سازمان امور استخدامي كشور (كه فاقد مجوز وزارت علوم :2تبصره 

ها و مؤسسات و مراكز آموزش عالي و دانشگاه زمونهاي بدون آدورهتوانند در مي ،به شرط ارائه گواهي قبولي در آزمون جامع دارندگان مدارك معادل
   نام نمايند.ها ثبتپرديس

عالي  شوراي 1369هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفندماه نامه آموزشي دورهآيين 27(معادل فوق ديپلم) مشمول ماده  معادل كارداني مدرك دارندگان )ح
در  تواننداست، ميشوراي عالي مذكور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده  12/9/1374مورخ  308ريزي سابق كه بر اساس مصوبه جلسه برنامه

 نام كنند. ثبتزشكي پهاي كارشناسي ناپيوسته گروه آموزشي غيرآزمون رشته
دارندگان مدرك معادل يا گواهي اتمام دوره مقطع كارداني «شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي،  25/3/1392براساس مصوبه جلسه پنجاه و يك مورخ ) ط

صورت رسمي، پيماني يا قراردادي كه حداقل پنج سال سابقه كار مرتبط با مدرك كارداني هاي گروه پزشكي شاغل (اعم از مراكز دولتي يا خصوصي) بهرشته
صورت قبولي الزم است  دردسته از داوطلبان اينضمناً  .»پزشكي، شركت نمايندآموزشي هاي ن كارشناسي ناپيوسته رشتهتوانند در آزموداشته باشند، مي

نام به آموزش دانشگاه محل ثبترا در زمان  به تأييد محل خدمت مورد با مدرك كاردانيگواهي اشتغال به كار و همچنين گواهي پنج سال سابقه كار مرتبط 
 .نمايند قبولي ارائه

 وارد دانشگاه شده 1376-77ريزي علوم پزشكي شامل افرادي است كه قبل از سال تحصيلي شوراي عالي برنامه 25/3/1392* مصوبه پنجاه و يك مورخ 
  اند.هاي آموزشي وقت، مدرك معادل دريافت نمودهنامهو مطابق مفاد آيين

 التحصيالنفارغ از دسته، آنفناوري و علوم، تحقيقات وزارت دانشجويان رفاه صندوق 28/5/1364 مورخ 31902 شماره دستورالعمل 7 مفاد ماده براساس) ي
 كارداني دانشجو از دوره پذيرش آزمون در قبولي صورت اند، درمند شدهمذكور بهره صندوق از مزاياي كه غيرپزشكي تحصيلي هايرشته كارداني هايدوره
 مؤسسه يا دانشگاه به ،نامثبت مربوط را در زمان تأييديهو  نموده حساب تسويه دانشجويان رفاه با صندوقالزم است  1398 سال ناپيوسته كارشناسي دوره به

 .نمايند خود ارائه قبولي محل عالي آموزش
نام و شركت در آزمون كارداني به صورت ثبت در 1398كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  هاي تحصيلي دوره روزانه در آزمونشدگان رشتهپذيرفته) ك

هاي غيرروزانه (دانشگاه آزاد اسالمي، نوبت دوم (شبانه)، غيرانتفاعي، پرديس منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره 1399كارشناسي ناپيوسته سال 
توانند در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ها گزينش خواهند شد. اين داوطلبان در صورتي ميباشند و فقط در اين دورهخودگردان و مجازي) مي

مقررات وظيفه عمومي براي  نام آزمون (خصوصاًرچه راهنماي ثبتنام و شركت نمايند كه اوالً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفتثبت 1399
تحصيل صورت عدم انصراف قطعي از  . بديهي است درنمايند از تحصيل اقدام نسبت به انصراف قطعي 31/02/1399حداكثر تا تاريخ ) باشند و ثانياً برادران

نام و ادامه تحصيل در رشته مجاز به ثبت اگر حدنصاب قبولي آزمون را نيز كسب نمايندمتخلف محسوب شده و اين دسته از داوطلبان تا تاريخ تعيين شده، 
 باشند.قبولي جديد خود نمي

ها و مؤسسات آموزش (مجازي) كليه دانشگاه و الكترونيكي هاي نوبت دوم (شبانه)غيرانتفاعي، دوره -گان مؤسسات آموزش عالي غيردولتيه شدپذيرفت :تبصره
، در صورت 1398گان دانشگاه آزاد اسالمي در آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسته سال ه شدعالي و همچنين پذيرفت

 ايند.نام و شركت نمتوانند در اين آزمون ثبتنداشتن مشكل نظام وظيفه (برادران) مي
كاربردي -علمي ، دانشجويان دوره پودماني دانشگاه جامع12/12/1385كاربردي مورخ -ريزي آموزشي و درسي علميشوراي برنامه 87مطابق مصوبه  )ل

در  ،شوندميگردد، پذيرفته و بعد چنانچه در آزمون ورودي مقاطع باالتر كه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي 1383هاي ورودي سال
 تحصيل اين ادامه ،ديگر عبارت بهباشند. مي، از شركت در آزمون جامع پودماني معاف مقطع باالترالتحصيلي با رشته قبولي رشته فارغصورت يكسان بودن 

 غيراينصورت در .است بالمانع، ناپيوسته كارشناسي تحصيلي مقطع قبولي رشته با آنان پودماني دوره مدرك بودن مرتبط و يكسان صورت در داوطلبان قبيل
عالي شوراي  16/12/1393مورخ  859هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مصوب جلسه نامه آموزشي دورهآيين 10با توجه به مفاد ماده 

عالوه بر واحدهاي درسي ) الزم است 24/12/1393مورخ  244759/2ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (موضوع نامه شماره برنامه
 .خواهد شدبديهي است نمره دروس جبراني در معدل نيمسال و معدل كل محاسبه  .بگذرانندنيز را واحد درسي جبراني  6تعداد رشته  

اين دفترچه راهنما نبوده است،  م و يا اشتغال به تحصيل مشخص گردد كه داوطلب داراي يكي از شرايط مندرج درناانچه در هر مرحله از ثبتچن )م
 و مطابق ضوابط با وي رفتار خواهد شد.به عمل آمده نام، شركت در آزمون و يا ادامه تحصيل وي جلوگيري ثبت از بالفاصله

 سهميه رزمندگان و ايثارگران: 
 :شوند سهميه اين متقاضي ،است آمده ذيل »ب«و  »الف« در بندهاي كه شرايط خود براساس توانندمي و ايثارگران رزمندگان سهميه متقاضي از داوطلبان يك هر

 ) سهميه رزمندگان:الف
 هادگرانج و رزمندگان ورود براي تسهيالت ايجاد قانون اجرايي نامهآيين در مذكور ماده چهارگانه هايتبصره و 1 ماده براساس كه رزمندگاني )الف -1

 داوطلبانهبه صورت  يا متناوب متوالي ) ماه6( شش حداقل 31/6/1367 لغايت 31/6/1359 تاريخ از عالي آموزش مؤسسات و هابه دانشگاه بسيجي داوطلب
كشاورزي)  ضمن مراجعه به ارگان ذيربط (سازمان بسيج مستضعفين يا وزارت جهاد است اند، الزمحضور داشته باطل عليه نبرد حق هايجبهه عملياتي در مناطق

نام توسط سازمان بسيج مستضعفين يا وزارت نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت
 گردند.دگان گزينش ميهاي ذيربط در سهميه رزمني قرار گيرد. بديهي است در صورت تأييد نهايي توسط ارگانينها تأييدجهاد كشاورزي مورد 
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داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان سازمان بسيج مستضعفين و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، الزم است پس از تكميل فرم  تذكر مهم:  
در محلي كه در تقاضانامه آن را نام رقمي از واحد مربوط اقدام و در زمان ثبت 12گيري پي مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كد

 درج نمايند.است اينترنتي در نظر گرفته شده 
 ) در صورت عدميروهاي مسلح و يا وزارت جهاد كشاورزي، ستاد كل نبسيج مستضعفينرزمندگان (سازمان از سهميه استفاده  متقاضيداوطلبان : 1 تبصره

 نمايند.تشكيل پرونده مراجعه  محلهاي شهرستانتابعه  واحدهاي ، بهالزم است و درج سهميه آزاد بر روي كارت شركت در آزمون ييد سهميهتا
براي از اين رو الزم است داوطلبان باشد. رقمي سازمان بسيج مستضعفين و يا نيروهاي مسلح براي هر آزمون در هر سال متفاوت مي 12گيري پي كد :2 تبصره

 رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند. 12گيري پي نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دريافت كدثبت
 .شودمي تعيين دفاع عالي شوراي مصوبات براساس عملياتي مناطق :3 تبصره
ها و ها، سازمانوزارتخانه پرسنل خدمتي هايموريتأو م تعهدات و همچنين وظيفه و پاسداران سربازان موظفي در جبهه حضور يا خدمت مدت :4 تبصره

 شود. نمي تلقي ، حضور داوطلبانهعالي آموزش ها و مؤسساتدانشگاه دانشجويان ماهه 6 و نيز طرح جبهه در نظامي هايارگان
 .باشندنميهاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه رزمندگان بسيجيان عادي پايگاهنيروهاي فعال بسيجي و  :5تبصره 
به صورت رقمي  12پيگيري  كد باشد الزم استوزارت جهاد كشاورزي داوطلبان ايثارگر( فرزند و همسر جهادگر) ، يدكننده يارگان تادر صورتي كه  :6تبصره

 .)55 0321644670(مثال:گردد در ابتداي كدملي در محل مربوط درج  55تركيبي از كدملي فرد و عدد
 31/6/1367تا  31/6/1359عالوه بر ميزان موظفي، از تاريخ كه كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران  دسته از پرسنلآن )الف -2

اند، با تأييد باالترين مقام هريك از نيروهاي در خطوط مقدم حضور داشتهشركت نموده و ماه ناپيوسته در عمليات به صورت داوطلبانه  9ماه پيوسته و يا  6حداقل 
، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح »آجـا«ب اسالمي، ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران مسلح (ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقال

هاي تابعه توانند ابتدا به سازمانميدسته از داوطلبان توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند. اين مي») ناجـا«، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران »ودجـا«
رقمي دريافت نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان  12گيري پيصوص استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون مربوط را تكميل و كد مراجعه و فرم مخ

ا در تقاضانامه ود رنام توسط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مورد تأييد نهايي قرار گيرد. اين قبيل داوطلبان الزم است بند مربوط به سهميه خثبت
نام توسط ستاد كل رقمي در محل مربوط اقدام نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت 12گيري پينسبت به درج كد كرده و نامي عالمتگذاري ثبت

 گردند.ميدر صورت تأييد نهايي توسط ارگان ذيربط در سهميه رزمندگان گزينش  .نيروهاي مسلح مورد تأييد نهايي قرار گيرد
 مراجعه نمايند. www.aja.ir رقمي به نشاني اينترنتي: 12گيري پي الزم است براي دريافت كد» آجـا«داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان : 1تبصره 
 ها و مؤسساتدانشگاه به بسيجي داوطلب جهادگران و رزمندگان ورود براي تسهيالتايجاد  قانون اجرايي نامهآيين 10 ماده 2 تبصره اساسبر  :2 تبصره

 داوطلباني ،اسالمي شوراي محترم مجلس 11/9/1371 مصوب مذكور قانون اصالح قانون و وزيران محترم تأهي 18/2/1368 مصوب عالي آموزش
حضور  ماه 12 مدت حداقـلسابقه  كه اند، در صورتيشده پذيرفته ورودي هايدر آزمون رزمندگان با سهميه نوبت بعد يك به 1368 از سـال كه

 حق صورت نمايند. در غير اين شركت »رزمندگان سهميه«با  آزمون توانند در اينباشند، ميبرخوردار  باطل عليه نبرد حق هايدر جبهه داوطلبانه
 .را نخواهند داشت آزموناين در  رزمندگان يهاز سهم استفاده

 حضور ماه 12 مدت حداقل داراي كه اند، در صورتيشده پذيرفته كارداني بار در دوره يك رزمندگان از سهميه با استفاده كه از داوطلباني دسته آن :3 تبصره
 نمايند.  شركت رزمندگان با سهميه آزمون توانند در اينباشند، مي باطل عليه حق نبرد هايجبهه در داوطلبانه

در اين اند الزم است كرده شركتگذشته  سنواتناپيوسته  كارشناسي هايدوره ورودي هايواجد شرايط كه با استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون داوطلبان
 . در اين آزمون طبق توضيحات فوق عمل نمايندرزمندگان  سهميهاز  استفاده برايآزمون 

و » آنان فرزندانهمسر و  و آزادگان« ،»و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان زير «، »و باالتر و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان « ) سهميه ايثارگران:ب
و  نامي اقدام نمايندستي نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبتباي ايثارگران ز سهميها استفاده براي» و مفقوداالثر شهدا و فرزندان همسر«

از ارگان خود را رقمي  12مي بايست كد، ضمن عالمتگذاري بند مربوط» شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل«همچنين
، در اين آزمون در ذيربطارگان سهميه ايشان از سوي در صورت تأييد  بديهي است تقاضانامه ثبت نامي درج نمايند.ذيربط دريافت و در قسمت مربوط در 

 گردند.سهميه ايثارگران گزينش مي
توسط  14/12/1395در تاريخ )» 1396-1400قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران («با توجه به تصويب 

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

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

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

 ظرفيت) %5(سهميه ايثارگران  اختصاص دارد.» حضور داوطلبانه در جبهه
 25تصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اق 90طبق تبصره بند الف ماده  ذكر استالزم به

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

 * تذكرات مهم:
نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد  %70درصدي)  5درصدي و يا  25حدنصاب نمره ايثارگران (اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت  ،براساس قوانين مذكور -1

 باشد.نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل مي %75در هر كدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 
درصد در  25درصد و  5سهميه ايثارگران  ، ظرفيت 18/12/97مورخ  هاي تحصيالت تكميليسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورهجل دهمينبراساس مصوبه  -2

) 5/0(باشد و مقدار اعشاري حاصل بزرگتر از وجود داشته ضرب سهم در ظرفيت حاصلگردكردن رياضي امكان هر كدرشته محل در صورتي اختصاص مي يابد كه 
 عبارت ديگر اگر مقدار اعشار كمتر يا مساوي نيم باشد به عدد صحيح كوچكتر گرد خواهد شد. بهباشد.

اطالع رساني تغيير يافته صالح، ضوابط و مقررات ها توسط مراجع ذيهاي فوق براساس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير اين سهميهسهميه -3
 خواهد شد.

با استفاده از سهميه  كه از داوطلباني دسته آن 18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخ چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره بر اساس مصوبه -4
آزمونهاي سالهاي  رزمندگان درحق استفاده مجدد از سهميه ايثارگران و  ،شده باشندرزمندگان و ايثارگران يك بار در دوره روزانه آزمون كارشناسي ناپيوسته پذيرفته 

 همان مقطع را نخواهند داشت.بعد در 
، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه با استفاده 18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخ بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره -5

نور، ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيامحضوري دانشگاههاي شبانه و نيمههاي تحصيلي دورهرشتهشدگان هاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفتهاز سهميه
 رشته قبولي خود فقط يك بار ديگر اند، در صورت انصراف ازهاي مجازي و پرديس خودگردان قرار گرفتهمؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و يا دوره

  .خواهند بودهاي بعد در همان مقطع هاي مربوط به آزمون سالاز سهميه مجاز به استفاده مجدد
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 فصل اول /شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو                                              1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت    

 5صفحه 

 :مقررات وظيفه عمومي
مرد كه در آزمون كارداني به كارشناسي  ، داوطلبانها)انتظامي جمهوري اسالمي ايران (معاونت مشموالن و امور معافيت نيروي عمومي وظيفه سازمان اعالم براساس

وضعيت مشموليت و مقررات نظر از شرايط مشروحه زير را از  نام)، يكيهنگام پذيرش در دانشگاه (قبولي قطعي و ثبت به است كنند، الزمشركت مي 1399ناپيوسته سال 
 .صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بوددر غير اين ،يفه عمومي دارا باشندوظخدمت 

 .هوشمند دارا بودن كارت پايان خدمت )1كد 
 (كفالت، پزشكي، ايثارگران و موارد خاص).  هوشمند دارا بودن كارت معافيت دائم )2كد 
(معافيت سني عنايت مقام معظم هوشمند نام كارت معافيت دائم و قبل از آن. اين قبيل مشموالن بايد پس از اعالم قبولي و در زمان ثبت 1354سال  ينمتولد )3كد 

 رهبري) را ارائه نمايند. 
التحصيل مقطع كارداني كه در سنوات مجاز تحصيلي، مدرك خود را اخذ نموده و داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه زمان پذيرش و فارغمشموالن  )4كد 

 نام آنان در دانشگاه، قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد.ثبت
باشد، الزم است در تاريخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. بديهي بل از اعالم قبولي در دانشگاه ميافرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان ق -تبصره

صورت غايب محسوب شده خدمت ترخيص خواهند شد. در غير ايناست در صورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از 
 تحصيل نخواهند بود.و مجاز به ادامه 

 شوند.التحصيل ميدر سنوات مجاز تحصيلي فارغ 31/6/1399دانشجويان سال آخر مقطع كارداني كه تا تاريخ  )5كد 
ناپيوسته  التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسيالتحصيالن مقطع كارداني كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغفارغ )6كد 

 سال سپري نشده باشد. بيش از يك
به طول انجاميده، مجاز (سنوات تحصيلي اوليه + سنوات تحصيلي ارفاقي) داوطلباني كه مدت تحصيل آنان در مقطع كارداني بيش از سقف مجاز سنوات تحصيلي  توجه:* 

 به ادامه تحصيل در مقطع باالتر نيستند.
ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت باالترين رعايت ساير شرايط قانون خدمت وظيفه عمومي و با ها با خانهها و يا وزارتكاركنان متعهد خدمت در سازمان )7كد 

 مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.
 ت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدم )8كد 
  باشند.طالب علوم ديني دارنده مدرك كارداني يا معادل آن كه داراي معافيت تحصيلي حوزوي مي )9كد 

تأييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه، به  مستقلهاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه صورتي كه مركز مديريت حوزه در توجه:* 
نام ونه دانشجويان براي ثبتگموازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، با همان معافيت تحصيلي حوزه، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بالمانع است. اين

اي را خاتمه يافته اعالم كند، حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه زماني كهاست رائه نمايند. بديهينامه حوزه علميه مربوط را ادر هر ترم تحصيلي بايد موافقت
صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي سپس منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومي و  (پس از بررسي و دارا بودن ساير شرايط)ادامه تحصيل وي در دانشگاه 

 در غير اين صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهد بود. خواهد بود.
 در مدت اعتبار آن.  )(پزشكي، كفالتالتحصيل كارداني داراي برگه معافيت موقت هوشمند بدون غيبت فارغمشموالن  )10كد 

اين بايستي پس از اتمام معافيت موقت از  بنابر باشند.نميدسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافيت موقت، بدون معافيت تحصيلي مجاز به ادامه تحصيل اين ه:توج* 
خدمت وظيفه عمومي مجوز ادامه تحصيل قانون  شرايط ه و صرفاً در صورت رعايت سايرئسوي دانشگاه درخواست مجوز ادامه تحصيل به وظيفه عمومي ارا

 صادر خواهد شد.
نسبت  10پليس+ با لحاظ ساير شرايط، بايد از طريق دفترو التحصيل شده كه در سنوات مجاز تحصيلي فارغ ،داراي مدرك كارداني فاقد غيبتوظيفه  سربازان )11كد 

 نمايند. ترخيص از خدمت و صدور معافيت تحصيلي اقدام به اخذ مجوز 
(اقدام  مربوط و صدور مجوز تحصيل از سوي وظيفه عموميدسته از كاركنان پس از اعالم قبولي از سوي دانشگاه، با ارائه گواهي اشتغال به خدمت از يگان اين * توجه:

پس از احراز داشتن  ،باشندو يا بيش از يك بار سابقه انصراف از تحصيل دانشگاهي نداشته به شرط اينكه دانشجوي اخراجي نبوده  )10از دفاتر پليس+
 براي ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. شرايط ادامه تحصيل، 

گواهي يا كارت پايان خدمت بايست مي ،در دانشگاهنام در زمان ثبت ،رسد، پس از قبوليبه پايان مي 1399ماه  شهريوراي كه خدمت آنان تا وظيفه سربازان -تبصره
 ارائه نمايند.

قانون جديد وظيفه عمومي) الزاماً يك بار انصراف از  (ابالغ 22/8/1390اند، چنانچه از تاريخ از مقطع كارشناسي ناپيوسته كه بدون غيبتدانشجويان انصرافي  )12كد 
دانشگاه و رشته تحصيل داده و تاريخ انصراف آنان نيز در سنوات اوليه بوده باشد و همچنين از تاريخ انصراف در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در 

 جديد بيش از يك سال سپري نشده باشد.
در اين صورت سال) مدرك كارداني اخذ نمايند،  5/2صرفاً در سنوات اوليه تحصيلي (حداكثر طي كارشناسي پيوسته كه  ضمناً دانشجويان انصرافي از مقطع

 به ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته خواهند بود.مجاز  ،التحصيل كارداني محسوب شده و به شرط نداشتن غيبتانصراف آنها به منزله فارغ
 ط با شرايط ادامه تحصيل و صدور معافيت تحصيلي براي مشموالن:نكات مهم در ارتبا* 
نام ها مجاز به ثبتدر دانشگاه، معافيت تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاهو پذيرش صورت قبولي  باشند و درمشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي )الف

 باشند.از آنان نمي
 خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم، شرايط استفاده از معافيت تحصيلي را نخواهند داشت.و يا ترك تحصيل از دانشگاهها تا پايان دانشجويان اخراجي  )ب
 باشند.مجدد در اين آزمون نميت مجاز به شرك ،طع كارشناسيامقكليه  التحصيالنفارغ )ج
دانشگاه،  صورت قبولي در دروظيفه دسته از كاركنان باشند. ايننميدوره ضرورت مان با انجام خدمت مجاز به تحصيل همز(سرباز حين خدمت) كاركنان وظيفه  )د

 ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. جهتبا مجوز وظيفه عمومي نداشتن غيبت اوليه و دارا بودن ساير شرايط، 
) همين ماده، با موافقت كميسيون 2كه طبق تبصره (باشد سال مي 3يل در مقطع كارشناسي ناپيوسته مدت تحص) قانون خدمت وظيفه عمومي، 33) ماده (1برابر تبصره ( )ه

عنوان سنوات ارفاقي با دريافت مجوز  اين مدت حداكثر يك سال به، 10پس از اعالم مراتب ظرف مدت سه ماه به دفتر پليس+شرايط،  احرازموارد خاص دانشگاه و 
التحصيل در مدت مذكور فارغحداكثر قابل افزايش خواهد بود. دانشجوياني كه  )شهرستان محل استقرار دانشگاه 10سوي دفاتر پليس+ اقدام ازاز وظيفه عمومي (

  مجاز به ادامه تحصيل در مقطع باالتر نخواهند بود.نشوند، 
شهرستان محل استقرار  10تحصيلي از سوي دانشگاه مورد پذيرش به دفتر پليس+شوند، صرفاً با درخواست معافيت و) آن دسته از مشموالني كه در دانشگاه پذيرفته مي

 نام نمايند.توانند در دانشگاه ثبتدر صورت صدور مجوز ادامه تحصيل (معافيت تحصيلي) ميايند، دانشگاه مراجعه نم
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 غيرايراني:اتباع شرايط و ضوابط 
، بايد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي آزمون، داراي شرايط زير باشند و بند مربوط را در تقاضانامه نام و شركت در اين آزموناتباع غيرايراني متقاضي ثبت

 عالمتگذاري نمايند. )16(بند نام اينترنتي ثبت
مبني بر عدم اطالع از مفاد  متقاضيان تحصيل ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه راهنماي آزمون مربوط و رعايت مقررات ضو ابط پذيرش بوده و هيچ عذري -1

 دفترچه و قوانين پذيرفته نيست.
باشند و در صورت شركت اتباع غيرايراني مقيم ساير مي مجاز به شركت در اين آزمون ،فقط اتباع غيرايراني مقيم كشور جمهوري اسالمي ايران و داراي اقامت قانوني -2

 گردد.تلقي مي» كان لم يكن«كشورها، پذيرش آنان 
 باشند.نامه ميهاي مختلف تحصيلي مشمول شرايط و ضوابط اين شيوهها، مقاطع و دورهها و مؤسسات آموزش عالي در رشتهكليه متقاضيان تحصيل در دانشگاه -3
براي اتباع غيرايراني اند، ضوابط و مقررات پذيرفته شده ندسته از متقاضيان تحصيل كه در چهارچوببراي آحداكثر مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناسي ناپيوسته  -4

 باشد.سال مي 2
ش آموزش كشور متقاضيان تحصيل غيرايراني مجاز به انتخاب رشته در مناطق غيرمجاز تردد و اسكان اتباع غيرايراني مندرج در دفترچه راهنماي سازمان سنج -5

گردد و دانشگاهها و مؤسسات مجاز، قبولي و پذيرش آنان در آزمون سراسري همان سال كان لم يكن تلقي ميباشند و در صورت قبولي در كد رشته مناطق غيرنمي
اه اطالع رساني سازمان آموزش عالي از پذيرش اين دسته از متقاضيان معذور خواهند بود. توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داوطلبان، در پايگ

 ر درج شده است.سنجش آموزش كشو
هاي تحصيلي بايد واجد شرايط مقررات و ضوابط پذيرش بوده و محل تحصيل خود را با توجه به ضوابط مربوط انتخاب نمايند، متقاضيان تحصيل در هر يك از رشته -6

 آيد.نام و ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل ميدر غير اين صورت قبولي آنان لغو گرديده و از ثبت
نام و تحصيل با تأييد و تشخيص اداره كل، از ادامه نامه در هر مرحله از ثبتنام متقاضيان تحصيل با مقررات و ضوابط شيوهر صورت مغايرت شرايط پذيرش و ثبتد -7

 آيد.عمل ميهپذيرش و تحصيل متقاضي جلوگيري ب
هاي خاص و غيرمجاز اكيداً ي جمهوري اسالمي ايران شود (از جمله تعهدات استخدامي) و رشتههايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براپذيرش اتباع غيرايراني در رشته -8

 ها، در پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است.باشد. توضيح و فهرست اين رشتهممنوع مي
 خانواده متقاضيان تحصيل به استثناء همسر و فرزندان دانشجويان ندارد.جمهوري اسالمي ايران هيچگونه تعهدي در خصوص صدور مجوز اقامت براي  -9

 متقاضيان تحصيل همانند پذيرفته شدگان ايراني، تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود خواهند بود. -10
ها و مؤسسات آموزش عالي، موظف به پرداخت شهريه هاي تحصيلي دانشگاههاي روزانه رشتهكليه پذيرفته شدگان غيرايراني آزمون كارشناسي ناپيوسته در دوره -11

بر اساس مصوبات هيأت امناي  باشند و در گروه علوم پزشكيها) ميهاي نوبت دوم (براساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه% شهريه دوره80تحصيلي حداكثر تا 
 باشند. هاي تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميدانشگاه

 هاي مختلف تحصيلي، نياز به شرط معدل ندارند.پيوسته در كليه دورهناي شناسهاي كارمتقاضيان غيرايراني جهت ورود به دوره -12
 باشد.اسالمي ايران در اين آزمون منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي معتبر زير مينام اتباع غيرايراني مقيم كشور جمهوري ثبت -13

 گذرنامه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت. -1-13
 دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران. -2-13
 كشور. ن سال، براساس اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارتكارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در هما -3-13
 آخرين كارت آمايش معتبر براساس اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور. -4-13

نام قطعي مه و اقامت صادره آن مركز بالمانع بوده و ثبتالمصطفي(ص) العالميه بر اساس گذرنانام اوليه متقاضيان تحصيل فرزندان طالب مركز جامعهپذيرش و ثبت -14
 باشد.و ادامه تحصيل آنان منوط به اخذ گذرنامه و رواديد تحصيلي و اقامت قانوني مي

هاي روزانه، شبانه و ساير مؤسسات آموزش عالي جمهوري متقاضيان غيرايراني در هر مقطع تحصيلي فقط يكبار مجاز به تحصيل بوده و تكرار مقطع تحصيلي در دوره -15
بوده و مجدداً  و يا باالتري شناسرورودي آزمون محرز گردد كه دانشجو داراي مدرك كامتقاضيان تحصيل باشد و چنانچه در حين تحصيل اسالمي ايران، ممنوع مي

ها و مؤسسات گردد. دانشگاهعمل آمده و اخراج محسوب ميهبا شركت در اين آزمون در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده است، از ادامه تحصيل وي ممانعت ب
 باشند.نام اوليه ميپذيرش و ثبتآموزش عالي محل تحصيل اين دانشجويان در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله 

صورت همزمان هبيت(ع) بتحصيل همزمان اتباع غيرايراني در مؤسسات آموزش عالي و يا مراكز جامعه المصطفي(ص) العالميه و مركز آموزش عالي اهل -16
 باشد.ممنوع مي

 باشند.يدانشجويان غيرايراني به دليل تابعيت غيرايراني مشمول قانون نظام وظيفه نم -17
، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعالم شده، الزم است در زمان 1399سال  ناپيوستهي شناسنام و شركت در آزمون كاركليه اتباع غيرايراني متقاضي ثبت -18

و ورود به لينك مربوط نسبت به تكميل اطالعات درخواستي  www.sanjesh.orgنام با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: ثبت
بايست اين رقمي داده خواهد شد كه داوطلب مي 13اقدام نمايند؛ كه پس از تكميل اطالعات مورد درخواست در سايت، به اين دسته از داوطلبان يك كد پيگيري 

پذيرفته شدگان در هنگام تكميل تقاضانامه چنانچه  ضمناً  بيني شده است درج نمايند.نتي، پيشنام اينترتقاضانامه ثبت 16بند كد را دقيقاً در محل مخصوصي كه در 
 را عالمت نزده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد. تقاضانامه) 16(بند ايراني نام اينترنتي، گزينه اتباع غير ثبت
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 امتياز برگزيدگان علمي دوره كارداني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براي ورود به مقطع كارشناسي ناپيوسته
ارشد، هاي كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره 5/5/1393مورخ  77897/21نامه شماره براساس مفاد آيين

 توانند از اين تسهيالت استفاده نمايند:ود به مقطع كارشناسي ناپيوسته در صورت دارا بودن يكي از شرايط ذيل ميمتقاضيان ور
آموخته شوند در صورت كسب ورودي كه طي چهار نيمسال تحصيلي دانشرشته و همآموخته رتبه اول دوره كارداني (پيوسته و ناپيوسته) از ميان دانشجويان همدانش -1

به صورت مازاد بر ظرفيت به آموزش كشور درصد نمره آخرين پذيرفته شده در اولويت كدرشته محل انتخابي، توسط سازمان سنجش  90علمي حداقل  حدنصاب
 شوند.ها معرفي مييكي از دانشگاه

 90در صورت كسب حدنصاب علمي حداقل در دوره كارداني با معرفي سازمان امور دانشجويان براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته دانشجويان نمونه كشوري  -2
ها معرفي به صورت مازاد بر ظرفيت به يكي از دانشگاهآموزش كشور درصد نمره آخرين پذيرفته شده در اولويت كدرشته محل انتخابي، توسط سازمان سنجش 

 وند.شمي
درصد در دستاورد حائز رتبه در صورت كسب حدنصاب  50هاي جوان خوارزمي در دوره كارداني به شرط مشاركت حداقل هاي اول تا سوم نهايي جشنوارهرتبه -3

ظرفيت به يكي از  به صورت مازاد برآموزش كشور درصد نمره آخرين پذيرفته شده در اولويت كدرشته محل انتخابي، توسط سازمان سنجش  90علمي حداقل 
 شوند.ها معرفي ميدانشگاه

 * تذكر مهم:
 شود.درصد مازاد ظرفيت هركدرشته محل براساس اولويت نمره و انتخاب رشته متقاضيان به حائزين شرايط اين آيين نامه اختصاص داده مي 10حداكثر  -1 
 ناپيوسته، مدارك، مستندات و تقاضاي خود را بايستي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال نمايند. واجدين شرايط پس از اعالم نتايج نهايي آزمون كارداني به كارشناسي-2 

 شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي:
شرايط به الزم است اين دفترچه، مندرج در  و اختصاصيابط عمومي هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي عالوه بر دارا بودن شرايط و ضورشتهشركت در گزينش متقاضيان 

 نمايند:نيز توجه و ضوابط زير 
تحصيلي مهندسي بهداشت محيط دانشگاه مذكور، صرفاً براساس سوابق  هايهاي تحصيلي غيرپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي و رشتهپذيرش دانشجو در كليه رشته -1

اتاق عمل، بهداشت عمومي، علوم آزمايشگاهي، مامايي و تكنولوژي هاي گروه پزشكي اين دانشگاه (تحصيلي (معدل كل دوره كارداني) متقاضيان و در ساير رشته
هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقباً از طريق پايگاه اينترنتي معاونت رشته و همچنين كدرشته محل گيرد. تاريخ، نحوه انتخاب)، براساس آزمون صورت ميهوشبري

 مند خواهد رسيد.سنجش و پذيرش دانشگاه مذكور به اطالع داوطلبان عالقه
 هاي امتحاني ذيل پذيرش دانشجو ندارد. دانشگاه آزاد اسالمي در رشته -2

هاي امتحاني كه دانشگاه آزاد اسالمي در آنها پذيرش دانشجو نداردرشته -4جدول شماره 
 نام رشته امتحانيكد و  رديفگروه آموزشي 

 پزشكي

 و ايمني كار ايمهندسي بهداشت حرفه -102 1
 پروتزهاي دندانيساخت  -105 2
 تكنولوژي پرتوشناسي -107 3
 مدارك پزشكي -112 4
 پيش بيمارستاني هاي پزشكيفوريت -114 5

 

 نام رشته امتحانيكد و  رديفگروه آموزشي 

 علوم انساني
 شناسيباستان -511 7
 علوم انتظامي -516 8

 هــنر
 موسيقي (نوازندگي ساز ايراني) -604 9

 طراحي پوشاك -606 10

(موضوع  16/3/83مورخ  43000/36التحصيالن مراكز آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش و دانشسراهاي سابق (نه تربيت معلم) در شمول بخشنامه شماره فارغ -3  
هاي متجانس با رشته تحصيلي قبلي خود گيرند. اين افراد فقط مجاز به شركت در رشتهدر مقطع باالتر تحصيلي رشته دلخواه) قرار نميآموختگان هر رشته شركت دانش

اشت. در ضمن آن گونه اعتراضي نخواهند دگردد و حق هيچباشند و چنانچه سهواً يا عمداً در رشته ديگري شركت نمايند و پذيرفته شوند قبولي آنان منتفي تلقي ميمي
واحد دروس جبراني  20التحصيالن دوره كارداني كه در باال به آنان اشاره شد در صورت قبولي در مقطع كارشناسي ناپيوسته ملزم به گذراندن حداكثر دسته از فارغ

 مطابق ضوابط و مقررات جاري دانشگاه خواهند بود.
اند از كليه شوراي عالي انقالب فرهنگي گذرانده 3/11/74مورخ  368برنامه تعيين شده در مصوبه جلسه  حوزه علميه كه دوره سطح يك را طبق يطالب و فضال -4

گونه انقالب فرهنگي، اينعالي شوراي  28/7/83مورخ  568ها برخوردار بوده و براساس مصوبه جلسه التحصيالن دوره كارداني دانشگاهمزاياي علمي و استخدامي فارغ
هاي علوم انساني شركت نموده و پس از قبولي با ارائه گواهي اتمام دوره سطح يك مورد تأييد حوزه د در آزمون دوره كارشناسي ناپيوسته تمامي رشتهتواننافراد مي

 علميه، ادامه تحصيل دهند.
دانشگاهي محل تحصيل خود را كامالً رعايت نمايد و در صورت دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي و ضوابط خاص واحد يا مركز  -5

 نامه مربوط به ضوابط گزينش دانشگاه خواهد شد.نييعدم رعايت آنها در هر مرحله از تحصيل، مشمول اعمال آ
تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي مشخص گردد كه داوطلب نام در دوره و يا در طول مدت نام در آزمون، برگزاري، اعالم نتايج، ثبتچنانچه در هريك از مراحل ثبت -6

نامه يني جلوگيري به عمل آمده و مطابق آيبوده و يا تحت هر عنواني تخلف و سوءاستفاده نموده است، از ادامه تحصيل وفاقد يكي از شرايط مندرج در دفترچه راهنما 
 انضباطي دانشگاه آزاد اسالمي با او رفتار خواهد شد.

مجاز نيستند محل خدمت خود را به عنوان محل تحصيل خويش تعيين نمايند. چنانچه  ،كنان واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسالمي در صورت شركت در اين آزمونكار -7
 گردد.شدن در هر رشته و محل دانشگاهي، قبولي آنان منتفي تلقي مياين موضوع رعايت نگردد، در صورت پذيرفته

، ملزم به نام در واحد يا مركز دانشگاهي مربوطريزي تربيت بدني در زمان ثبتمديريت برنامه ـ هاي تربيت دبير علوم ورزشي و علوم ورزشين رشتهگاه شدپذيرفت -8
امه تحصيل آنان جلوگيري به عمل نام و ادورت از ثبتصغير اين در دار از نظر دانشگاه مبني بر توانايي تحصيل در اين رشته خواهند بود،ارائه گواهي از پزشك صالحيت

 باشد.ذكر است كه آزمون عملي جزو مواد امتحاني اين رشته نمي خواهد آمد. الزم به
بايد نام گواهي فراغت از تحصيل و تأييديه مدرك كارداني خود را تحويل نمايند. ريز نمرات دروس دوره كارداني را نيز بايستي در زمان ثبتگان ميه شدكليه پذيرفت -9

 نام به واحد دانشگاهي مربوط تحويل دهند.حداكثر دو ماه بعد از ثبت
رد داشته باشند، دانشگاه تعهدي براي تأمين خوابگاه و يا امكانات رفاهي ديگر جهت دانشجويان ندارد، ليكن چنانچه واحدهاي دانشگاهي امكاناتي در اين مو -10

 ار خواهند داد.االمكان در اختيار دانشجويان غيربومي قرحتي
مرند داراي  هاي سپيدان وگان غيربومي و واحده شدداراي خوابگاه براي كليه پذيرفتو كاشان فريدن ، خدابندهسقز،  آباده، ابركوه، اشكذر، بافق، سراوان،واحدهاي  :تبصره

 .باشندميخوابگاه براي دانشجويان خواهر غيربومي 
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گردد، لذا از دانشجويان در اعي عمدتاً از محل شهريه دانشجويان تأمين مياي غيردولتي و غيرانتفآزاد اسالمي به عنوان مؤسسههاي دانشگاه با توجه به اينكه هزينه -11
 شود. آغاز هر نيمسال تحصيلي مبلغي به عنوان شهريه ثابت و نيز به ازاي هر واحد درسي مبلغي به عنوان شهريه متغير دريافت مي

گان بايد تا پايان مقطع تحصيلي در همان واحد ه شدآموزشي دانشگاه آزاد اسالمي انتقال و جابجايي دانشجويان ممنوع است. لذا از آنجا كه پذيرفت با توجه به مقررات -12
د عالقه خود كامالً دقت اند به تحصيل ادامه دهند، الزم است داوطلبان در انتخاب محل دانشگاهي و رعايت اولويت موريا مركز دانشگاهي كه در آن پذيرفته شده

 نمايند.
مربوط  حوزه آموزشي هيأت امناي استانها در واحدها و مراكز دانشگاهي به حدنصاب الزم براي تشكيل كالس نرسد، گان برخي از رشتهه شدچنانچه تعداد پذيرفت -13

گونه افراد در آن داير است انتقال خواهد داد. در صورت عدم تمايل اين ترين محل دانشگاهي كه رشته مربوطگان را به مناسبه شدبا رعايت شرايط عمومي، پذيرفت
 به تحصيل در محل تعيين شده، آنان موظف به اخذ مرخصي تحصيلي و شروع به تحصيل از سال بعد خواهند بود.

هاي آموزشي قابل سال براي رشته 4هاي غيرآموزشي و شتهسال براي ر 3سال بوده كه تا حداكثر  2طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ناپيوسته به طور معمول  -14
راي باشد. در هر حال مدت تحصيل در اين دوره براي افراد مشمول خدمت وظيفه عمومي نبايد از سه سال تجاوز نمايد و چنانچه مدت مجاز تحصيل بتمديد مي

 باشند.گونه افراد موظف به رعايت آن ميوظيفه عمومي تقليل يابد، اين سازمان مشموالن مطابق مقررات ابالغي از 
كسب نموده، مشروط  12باشد. دانشجو در نيمسالي كه ميانگين نمرات كمتر از مي 12و حداقل ميانگين نمرات هر نيمسال  10حداقل نمره قبولي در هر درس  -15

يد. چنانچه دانشجويي در دوره كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال (اعم از متوالي واحد درسي انتخاب نما 14تواند بيش از گردد و در نيمسال تحصيلي بعد نميمحسوب مي
 يا متناوب) مشروط گردد، از ادامه تحصيل محروم خواهد گرديد. 

انشنامه رسمي دريافت و باالتر كسب نمايند طبق ضوابط مربوطه مدرك د 12آموختگان دوره كارشناسي ناپيوسته كه در پايان دوره تحصيل ميانگين كل دانش تذكر مهم:
كسب نمايند هيچ مدركي دريافت ننموده و به آنها فقط گواهي گذراندن دروس داده خواهد شد. افراد  12خواهند نمود. بديهي است افرادي كه ميانگين كل كمتر از 

 گردند.وظيفه عمومي معرفي ميسازمان اخراجي به دروس دوره را به اتمام برسانند برابر مقررات به عنوان دانشجوي  12مشمولي كه با معدل كل كمتر از 
هاي ورودي نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونآيين«دارندگان مدارك تحصيلي معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) الزم است از شرايط -16

توسط معاونت  28/5/92مورخ  77633/2ت و فناوري كه طي بخشنامه شماره شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقا 845مصوبه جلسه » مقاطع باالتر
ها و مؤسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، برخوردار باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه

اند، در شده هاي معادل پذيرفتههاي معادل) در دورهعالي انقالب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دورهشوراي  3/9/1377مورخ  432ابالغ مصوبه جلسه شماره 
 گيرند.شمول اين مصوبه قرار نمي

تسهيالت مصوبه شماره اند، حسب مورد از هاي مذكور راه يافتهبه دوره 1381تا  1377هاي كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال :1تبصره 
 شوند.شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي تحصيلي باالتر برخوردار مي 28/5/1392مورخ  77633/2

ستخدامي كشور (كه فاقد مجوز وزارت علوم هستند) به شرط دارندگان مدارك معادل مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مدارك معادل سازمان امور ا: 2تبصره 
نام ها ثبتها و مؤسسات و مراكز آموزش عالي و پرديسدانشگاه هاي بدون آزموندوره توانند درارائه گواهي قبولي در آزمون جامع دارندگان مدارك معادل، مي

 نمايند. 
هاي آموزش رياضي، آموزش علوم تجربي، تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي، آموزش ديني و شامل رشته هاي آموزشي (طرح آموزش معلمان) كهداوطلبان رشته -17

 باشد، الزم است به نكات زير دقت نمايند: عربي، آموزش و پرورش ابتدايي و آموزش زبان انگليسي مي
تنها  ،انداخذ نموده 1381را قبل از سال  ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورشهاي آموزشي كه مدرك معادل كارداني از مراكز دسته از داوطلبان رشتهآن -1-17

 باشند: به شرح زير مي )متناسب و متجانس با مدرك كارداني خود( هامجاز به انتخاب يكي از اينگونه رشته
 دارندگان مدرك كارداني آموزش ابتدايي، كودكان استثنائي، تربيت مربي آموزشيار نهضت سوادآموزي. آموزش و پرورش ابتدايي: )الف
 تجربي (از دانشسراي راهنمايي تحصيلي سابق).  ـ دارندگان مدرك كارداني رياضي، آمار، رياضي آموزش رياضي: )ب
تجربي (از دانشسراي راهنمايي تحصيلي سابق)، علوم آزمايشگاهي (از انستيتو تكنولوژي  ـدارندگان مدرك كارداني علوم تجربي، رياضي  آموزش علوم تجربي: )ج

 وزارت آموزش و پرورش). 
 دارندگان مدرك كارداني ديني عربي، امور تربيتي و پرورشي، تربيت معلم قرآن كريم. آموزش ديني و عربي: )د
 ني ادبيات فارسي.دارندگان مدرك كاردا تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي: )ه
 دارندگان مدرك كارداني زبان انگليسي، زبان انگليسي (از دانشسراي راهنمايي تحصيلي سابق). آموزش زبان انگليسي: )و
 هر سال تحصيلي متشكل از دو نيمسال و يك دوره تابستاني است. -2-17
كه انتخاب نمايد مشروط براين واحد درسي را 12واحد و در دوره تابستاني  15حداكثر تواند هاي اول و دوم سال تحصيلي هر دانشجو ميدر هريك از نيمسال -3-17

 واحد تجاوز نكند. 40مجموع واحدهاي درسي انتخابي در طول يك سال تحصيلي از 
 شود. هفته تشكيل ميهاي اول و دوم در روزهاي آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) و در ترم تابستان در طول ها در نيمسالكالس اين رشته -4-17
 واحد است. 8تواند در يك نيمسال انتخاب نمايد حداقل تعداد واحد درسي كه هر دانشجو مي -5-17
 وپرورش، مدرك داخلي قابل قبول وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.مدرك اعطايي به دارندگان مدرك معادل كارداني از مراكز ضمن خدمت آموزش -6-17
 بندرعباس، -5 بم، -4بروجرد،  -3اهواز،  -2آباده،  -1( :واحد دانشگاهي 23هاي آموزشي، در حدهاي دانشگاهي مجري دوره رشتهاز بين وا -7-17
قم،  -17قشم،  -16فالورجان،  -15شهرضا،  -14 شهرري، -13سپيدان،  -12زنجان،  -11خوراسگان،  -10آباد، خرم -9جيرفت،  -8تهران شمال،  -7بندرلنگه،  -6

ها فقط در نيمسال داليل مختلف اجراي ترم تابستاني مقدور نبوده و كالس بهتهران جنوب)  -23انار و  -22مرودشت،  -21گرمسار،  -20كاشان، -19كازرون،  -18
شود. چنانچه دانشجويان اين واحدهاي دانشگاهي واحد درسي به دانشجو ارائه مي 17لذا در اين واحدهاي دانشگاهي در هر نيمسال حداكثر  .گردداول و دوم برگزار مي

ز اخذ موافقت توانند پس امايل به اخذ واحد درسي در ترم تابستاني در يكي از واحدهاي دانشگاهي ديگر (كه كالس رشته مورد نظر در آنجا داير است) باشند، مي
  واحد درسي را بگذرانند. 6واحدهاي مبداء و مقصد حداكثر 

در  دارندگان مدرك معادل كارداني از مراكز آموزش ضمن خدمت فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش در صورت پذيرش بايد عالوه بر دروس دوره (مندرج -8-17
يك از دروس گذرانده شده در دوره كارداني ضمن خدمت، قابل شود كه هيچنيز بگذرانند. تأكيد مي ريزي)، تعدادي دروس جبرانيسرفصل مصوب شوراي عالي برنامه

شدگان پس از اتمام گونه پذيرفتهدر ضمن اين سازي دروس حوزوي نيز ممنوع مي باشد.باشد و همچنين معادلدوره كارشناسي ناپيوسته نميسازي با دروس معادل
 فقط مدرك داخلي قابل قبول وزارت آموزش و پرورش را دريافت خواهند نمود. دروس دوره كارشناسي مربوط

ها شركت توانند در آزمون اين رشتههاي آموزشي منحصر به معلمان شاغل در وزارت آموزش و پرورش نيست و كليه دارندگان مدرك كارداني ميرشته تبصره:
التحصيالن مراكز ضمن كند، ضمناً فارغنشگاه يا وزارت آموزش و پرورش از نظر استخدام ايجاد نميهاي مزبور تعهدي براي دانمايند. در ضمن انتخاب رشته

 اي متجانس و متناسب با رشته مقطع كارداني خود، داوطلب شدهبايستي در رشتهخدمت آموزش و پرورش براي ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ناپيوسته مي
 نام نمايند.و ثبت
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  سسات آموزش عاليؤها و مدر دانشگاهدانشجو گزينش  و هاي آموزشيگروه برخي از شرايط و ضوابط
مراتب  ها و مؤسسات آموزش عالي كشور كم و بيش مشابه است، براي احتراز از تكرار، بعضيهاي آموزشي، اداري و انضباطي دانشگاهنامهنظر به اينكه مفاد كلي آيين

 شود. ذيالً درج و رعايت دقيق آنها به داوطلبان توصيه مي
هاي امتحاني گروه آموزشي غيرپزشكي، چنانچه رشته تحصيلي كارداني و يا مدرك كارداني داوطلب با رشته امتحاني مورد انتخاب وي مرتبط در هر يك از رشته -1

جبراني  نياز ياشي مربوط خواهد بود و شهريه واحدهاي درسي پيشنياز يا جبراني به تشخيص گروه آموزشده، ملزم به گذراندن دروس پيش پذيرفته نباشد، داوطلب
 گردد. دانشجو اخذ مي از

 گان نبايد براي شروع و ادامه تحصيل از لحاظ قوانين شرعي و كشوري منعي داشته باشند.ه شدپذيرفت -2
 رشته يا در دو مقطع تحصيل نمايد.هيچ دانشجويي مجاز نيست به طور همزمان در دو  -3
 استفاده از آموزش رايگان مستلزم سپردن تعهد خدمت خواهد بود. -4
التحصيل شوند. دانشجوياني كه از تاريخ فارغ 31/6/1399توانند انتخاب نمايند كه حداكثر تا تاريخ هاي تحصيلي نيمسال اول و نيمسال دوم را داوطلباني ميكدرشته -5

صورت اعالم ظرفيت توسط  درشوند) التحصيل نميفارغ 31/6/1399شوند (يعني تا تاريخ التحصيل ميفارغ 30/11/1399به بعد و حداكثر تا  31/6/1399
 31/6/1399خ تا تاري كه دانشجوياني. به عبارت ديگر باشندهاي تحصيلي نيمسال دوم ميسسات آموزش عالي، منحصراً مجاز به انتخاب كد رشتهؤها و مدانشگاه

 را ندارند. اول نيمسال تحصيلي هايرشته انتخاب حق ،شوندنمي التحصيلفارغ
توانند به تحصيل بپردازند كه موافقتنامه رسمي و بدون قيد و شرط ها و مؤسسات آموزش عالي تمام وقت است، لذا كارمندان دولت در صورتي ميتحصيل در دانشگاه -6

نام به هاي ديگر دوران تحصيل به همراه مدارك ثبتها و فعاليتها، كارآموزيها، آزمايشگاهسازمان متبوع خود را مبني بر شركت در همه كالسوزارتخانه يا 
 مؤسسه آموزش عالي محل قبولي عرضه كنند.

 .شودتعيين و اعالم مي ها و مؤسسات آموزش عالينظر دانشگاه نوبت دوم (شبانه) با دوره هايكالس تشكيل ساعات -7
  است. ممنوع روزانه دوره بهنوبت دوم (شبانه)  دوره دانشجويان انتقال -8
هاي (فوق ديپلم) خود منحصراً در يكي از رشته تحصيلي و يا نوع مدرك كاردانيالفارغالزم است با توجه به رشته  ،هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكيمتقاضيان رشته -9

مهندسي «تحصيلي كارشناسي ناپيوسته  هايضمناً پذيرش دانشجو در رشته نام و شركت نمايند.ثبت 9و  5ول شماره اجدمطابق امتحاني گروه آموزشي پزشكي، 
(معدل كل ، بدون آزمون و صرفاً براساس سوابق تحصيلي »و مدارك پزشكي ساخت پروتزهاي دنداني ،مهندسي بهداشت محيط، و ايمني كار ايبهداشت حرفه
 گيرد.صورت ميدوره كارداني) 

هاي نوبت نامه طرح ايجاد دورههاي روزانه خواهند بود، مگر در مواردي كه در آيينهاي نوبت دوم (شبانه) تابع مقررات آموزشي دانشجويان دورهدانشجويان دوره -10
 دوم (شبانه) مستثني شده است. 

 هاي روزانه است.هاي آموزشي دورههاي نوبت دوم (شبانه) عيناً همان برنامههاي آموزشي دورهبرنامه -11
شوراي آموزشي دانشگاه يا مؤسسه هاي نوبت دوم (شبانه) براي هر نيمسال تحصيلي با توجه به ساير ضوابط و مقررات در اختيار تعيين سقف واحدهاي درسي دوره -12

 آموزش عالي ذيربط خواهد بود.
مسئوليتي در قبال  پزشكي علوم هايدانشكدهها و دانشگاه شدگان در هركدرشته محل براي تشكيل كالس،به حدنصاب نرسيدن تعداد پذيرفته صورت در -13

 عدم تشكيل كالس نخواهند داشت.
بالمانع قبل از انجام خدمات موضوع قانون اشاره شده التحصيالن مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در مقاطع باالتر ( كارداني به كارشناسي) ادامه تحصيل فارغ-14

 .به توقف طرح، ادامه تحصيل دهند س از اقدامباشد. ضمناً مشمولين در حين انجام خدمات قانوني مذكور، در صورت قبولي در آزمون مقطع باالتر، مي توانند پمي
پروتز دندان و ساخت پروتز دنداني مشمول قانون خدمات پزشكان و  ،دندانپزشكي پرستاريهاي بهداشت دهان، تكنسين سالمت دهان، فارغ التحصيالن رشته-15

ريزي دانشگاه يا دانشكده ال حاضر در حين انجام طرح باشند بايد طبق برنامهالتحصيالن در حالزم به ذكر است چنانچه برخي از اين فارغ .باشندپيراپزشكان نمي
 تا پايان سال جاري خاتمه خدمت داده و پايان طرح دريافت نمايند.

هاي تحصيلي تهدرصد از ظرفيت پذيرش دانشجو در رش 40، حداقل 5/12/1387ريزي علوم پزشكي مورخ برطبق مصوبه سي و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه -16
 و مهندسي بهداشت محيط، به هر يك از دو جنس پذيرش زن و مرد اختصاص دارد. و ايمني كار ايكارشناسي ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه

مربوط خواهد  دانشگاهآموزشي  شورايدر اختيار  ساير ضوابط و مقررات به تحصيلي با توجه درسي براي هر نيمسال واحدهاي سقف در گروه آموزشي پزشكي تعيين -17
 بود.

 .است ممنوع تحصيلي هزينه كمك و يا هرگونه شهريه و پرداخت نوبت دوم (شبانه) در دوره شده پذيرفته كاركنان به آموزشي مأموريت اعطاي -18
نظر  هاي موجود در استان مربوط را در اولويت قرار دهند، مگر اينكه رشته مورده محلهاي دولتي هستند بايد كد رشتداوطلبان هر استان كه در استخدام دستگاه -19

آنان موافقت  آنان در استان محل كار وجود نداشته باشد. بديهي است در صورت عدم رعايت مفاد فوق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با ادامه تحصيل
 هاي بعدي نخواهد بود.از اعالم نتايج به اولويت معرفي اين قبيل افراد بعدصورت قبولي، امكان  نخواهد كرد. ضمناً در

 در آزمون شدن پذيرفته در صورت هامحيط، بهداشت خانواده و مبارزه با بيماري بهداشت هايرشته متعهد خدمت هايو نيز كاردان شاغل هايكاردان -20
 خواهند بود. تحصيل و ادامه نامثبت مجاز به متبوع موافقتنامه از سازمان از ارائه تنها پس ناپيوسته كارشناسي

هاي علوم پزشكي كه از التحصيالن مقطع كارداني دانشگاهدستورالعمل بازپرداخت صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، آن دسته از فارغ 10براساس ماده  -21
نام از صندوق رفاه مجوز ادامه تحصيل يا تسويه حساب دريافت نمايند و تأييديه قبولي در آزمون، الزم است براي ثبت صورت اند، درمند شدهمزاياي صندوق بهره
 نام به دانشگاه محل پذيرش ارائه نمايند.مربوط را هنگام ثبت
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هاي كارداني آموختگان دورهخصوص دانش و فناوري درريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات شوراي برنامه 17/11/1388مورخ  748مصوبه جلسه شماره  -22
آموختگان دانش« به شرح زير اصالح گرديد: 789باشد، در جلسه  14پيوسته، داراي مجوز رسمي از شوراي گسترش آموزش عالي كه معدل دوره كارداني آنها كمتر از 

 .»واحد جبراني بگذراند 24بايست به گذراندان واحد جبراني ندارند در غير اينصورت ميدر دوره كارشناسي ناپيوسته نياز  رشته مرتبطمذكوردر صورت قبولي در 
 گيرد.آموزش عالي غيرانتفاعي صورت مي مؤسساتها و هاي امتحاني منحصراً در دانشگاهپذيرش دانشجو در برخي از رشته -23
پذيرش دانشجو  ايپزشكي هستهتكنولوژي رشته امتحاني تا اطالع ثانوي در  1392-93با توجه به اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از سال تحصيلي  -24

 نمايند.  نام و شركتتوانند در رشته امتحاني تكنولوژي پرتوشناسي ثبتاي ميهاي تكنولوژي پزشكي هستهصورت نخواهد گرفت. لذا كاردان

 :شرايط و ضوابط اختصاصي فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش
 نام در آزمون (مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش).دارا بودن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت )1

هاي نام در آزمون باشد در غير اينصورت مجاز به انتخاب رشتهداوطلبان بايد قبل از پايان مهلت قانوني ثبت تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني -1تبصره 
 گردد.مي» لغو«و قبولي، قبولي آنان  تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب

... كه فاقد حكم كارگزيني رسمي و يا پيماني باشند، مجاز به انتخاب رشته التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي و نيروهاي قراردادي و معلمان حق -2تبصره 
 ، قبولي آنان لغو خواهد شد. نام و انتخاب كد رشته محل دانشگاه فرهنگيانثبتدر صورت باشند و نمي

اساس شرايط مندرج در فرم موافقت با ادامه (رسمي يا پيماني) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود بر» موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«دارا بودن فرم  )2
داوطلبان بايد براي (ورش معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پر 17/6/1394مورخ  11/710تحصيل كاركنان و رعايت مفاد دستورالعمل شماره 

الم عنام در آزمون به اداره آموش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند. صدور فرم مزبور بعد از ادريافت فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان در زمان ثبت
 .نتايج نهايي آزمون مزبور از سوي اداره آموزش و پرورش محل خدمت، فاقد مجوز مي باشد)

 172556/206شوراي عالي اداري كشور (شماره ابالغي  2/12/1393مورخ  171مصوبه جلسه  13با رعايت بند » موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«فرم  -1تبصره 
 28/5/1398مورخ  20/710و بخشنامه ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه 24/12/1393مورخ  170061) و بخشنامه شماره 26/12/1393مورخ 

توانند از مزاياي اداري و دولت در طول خدمت خود، صرفاً مي انمبني بر اينكه كارمندريزي و توسعه منابع (منضم به مصوبه هيأت دولت) معاونت برنامه
 شوند، صادر خواهد شد.استخدامي يك مقطع باالتر از مقطع تحصيلي زمان استخدام برخوردار 

نام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلب بدون توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت» موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«عدم ارائه فرم  -2ره تبص
 خواهد شد. تلقي » كان لم يكن«نامه كتبي (فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان) انتخاب رشته نموده و پذيرفته شود قبولي وي داشتن موافقت

براي فرهنگيان (رسمي ـ پيماني) داراي مدرك كارداني كه متقاضي تحصيل در رشته امتحاني آموزش راهنمايي و » موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«فرم  -3تبصره 
 با 1398-99 ه و در سال تحصيليداراي مدرك تحصيلي مقطع كارداني راهنمايي و مشاوره بودداوطلب باشند، در صورتي صادر خواهد شد كه مشاوره مي

پذير نبوده د. صدور فرم موافقت و تحصيل ساير افراد در رشته امتحاني آموزش راهنمايي و مشاوره امكانباش ابالغ مشاور در آموزش و پرورش فعاليت داشته
 نام و تحصيل آنان در دانشگاه جلوگيري خواهد شد. و حتي در صورت موافقت محل خدمت، از ثبت

پذير خواهد بود كه با رعايت شرايط و ضوابط مربوط براساس طرح توسط محل خدمت، به شرطي امكان» موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«صدور فرم  -4تبصره 
 بندي مشاغل، اعمال مدرك در حكم كارگزيني، منع قانوني نداشته باشد.طبقه

باشند كه هاي دانشگاه فرهنگيان ميباشند به شرطي مجاز به انتخاب كدرشته محليني رسمي و پيماني مينيروهاي خدماتي و اداري كه داراي حكم كارگز -5تبصره 
فقت نموده اداره كل آموزش و پرورش استان محل خدمت، قبل از شركت در آزمون، با تغيير رشته شغلي آنان از خدماتي و يا اداري به مشاغل آموزشي موا

ژه هاي وينام در آزمون و قبولي در كدرشته محلثبت ل معلمان، فرم موافقت با ادامه تحصيل را صادر نمايد. در غير اينصورت،بندي مشاغو براساس طرح طبقه
 تلقي خواهد شد.» كان لم يكن«فرهنگيان براي اين افراد 

) 15/9/1394دش مورخ /14444/94(شماره ابالغي شوراي عالي انقالب فرهنگي  26/8/1394مورخ  771و  23/1/1390مورخ  221طبق مصوبات جلسه  )3
نامه توانند در آزمون مقاطع تحصيلي باالتر شركت نموده و در صورت قبولي با رعايت آيينو قبل از آن مي 1391فرهنگيان داراي مدرك معادل ضمن خدمت سال 

شوراي گسترش آموزش عالي (شماره  15/4/1392مورخ  845هاي مقاطع باالتر مصوبه جلسه شركت دارندگان مدرك معادل و غيررسمي در آزمون
 )، ادامه تحصيل نمايند. 28/5/1392مورخ  77633/2ابالغي

 باشد. از واحدهاي دوره كارداني به تشخيص دانشگاه محل قبولي بصورت جبراني الزامي مي %20مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، گذراندن  5براساس بند  -تبصره
 ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي.به تحصيل در دانشگاه عدم اشتغال )4
سسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي يا آزاد بصورت معادل يا غير ؤها و مفرهنگياني كه به هر نحوي قبالً مدرك كارشناسي (پيوسته يا ناپيوسته) و باالتر از دانشگاه )5

 باشند. هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نميرشتهاند مجاز به انتخاب معادل دريافت نموده
تلقي خواهد » كان لم يكن«نفر) نرسد، قبولي اين افراد  15ها، براي تشكيل كالس به حد نصاب الزم (حداقل چنانچه آمار پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل )6

 شد.
اختيار  اند در بين واحدهاي تابعه دانشگاه فرهنگيان براي تشكيل كالس درهاي پذيرفته شده كه به حدنصاب نرسيدهمحل تحصيل در كدرشته محل تغيير -تبصره

 باشد. ليت انتخاب كدرشته محل به عهده داوطلب ميؤوباشد. بديهي است مسسازمان مركزي دانشگاه مزبور مي
باشد، هاي مختلف امتحاني، مخصوص شاغالن رسمي و يا پيماني واجد شرايط آموزش و پرورش ميفرهنگيان در گروههاي تحصيلي ويژه كليه رشته )7

التدريس، آموزشياران نهضت سوادآموزي، لذا ساير داوطلبان اعم از قراردادي، قرارداد تطبيقي نهضت سوادآموزي، شركتي، معلمان حق
 ها نبوده و در صورت انتخاب و قبول شدن، قبولي آنان لغو خواهد شد.، مجاز به انتخاب اين رشتههاي مدارس غيرانتفاعي و ..التدريسيحق
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قانون مديريت خدمات  70 و 61 ،60پرورش صرفاً با رعايت مفاده ماده  هاي اجرايي از جمله فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش وادامه تحصيل كارمندان دستگاه )8
 بود. پذير خواهدكشوري امكان

ارچوب ضوابط مربوط فقط براي ايثارگران واجد شرايط ه، اعطاي مأموريت آموزشي صرفاً در چيقانون مديريت خدمات كشور 61به استناد تبصره ذيل ماده  -تبصره
 باشد.مقدور مي

توانند ادامه تحصيل دهند از ساعت اداري موظف خود ميبا توجه به قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي، فرهنگيان محترم در خارج  )9
 .شنبه و جمعه تشكيل شود)ها در روزهاي پنجشود در صورت امكان بعضي از كالس(تالش مي

رعايت آن هستند، براي  كه داوطلبان ملزم بهراهنما شده، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در اين دفترچه  عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي ياد )10
 فرهنگيان نيز الزامي است.

 پذير نيست. و يا در طول تحصيل امكان نام و قبولي در آزمونثبت تغيير رشته پس از )11
يل، قبولي وي لغو نام يا تحصچنانچه فردي با اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبت )12

 هاي ناشي از آن خواهد بود. و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت گرددمي
 كند. مسوؤليت ناشي از عدم رعايت ضوابط عمومي و اختصاصي به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي وي ايجاد نمي )13
بازنشسته  1398-99شروع نيمسال اول سال تحصيلي  فلذا فرهنگياني كه تا ،باشدك عمل نميپيماني مال ـسقف سابقه خدمتي براي ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي  )14

وزارت  29/3/1395مورخ  47374بخش چهارم دستورالعمل مربوط به متعهدين خدمت به شماره  7 بند (موضوع مفاد نظر گرفتن موارد ذيل شوند با درنمي
 صورت قبولي، ادامه تحصيل نمايند. در نموده وآزمون شركت  توانند درپرورش) مي آموزش و

زمان  چنانچه در اند،پرورش تعهد خدمت سپرده قبالً به آموزش ومجلس شوراي اسالمي،  8/3/1369به استناد قانون متعهدين خدمت مصوب افرادي كه  -1تبصره 
قانون  4(طبق ماده  ملزم به سپردن تعهد مجدد ،به اتمام نرسيده باشد قانون متعهدين خدمت) 3(موضوع سند تعهد ماده  شروع به تحصيل، تعهد اوليه آنان

شروع به تحصيل، تعيين تكليف  بايد قبل ازباشند. ليكن ساير تعهدات ميمجازي مي و نيمه حضوري، هاي روزانه، شبانهمزبور) براي ادامه تحصيل در دوره
 شد. تلقي خواهد »كان لم يكن« غير اينصورت قبولي فرد شوند. در

موريت أريزنمره و سند تعهد م (موضوع سند تعهد اند، حتي اگر ساير تعهداتفرهنگياني كه تعهد استخدامي (اوليه) نداشته و يا تعهد مذكور را به اتمام رسانده -2تبصره 
 4و  3ايگان) خواهد بود و اخذ سند تعهد موضوع ماده تحصيلي) باقي مانده باشد، ادامه تحصيل اين افراد برابر مقررات آموزشي وزارت علوم (آموزش ر

گونه افراد، قانون متعهدين خدمت (به استثناي تعهد موضوع آموزش رايگان كه متولي آن دانشگاه محل تحصيل است)، موضوعيت ندارد. الزم به ذكر است اين
موريت تحصيلي با پرداخت خسارت)، أويه قبلي (موضوع اسناد تعهد ريزنمره و متكليف تعهدات ثان نسبت به تعيين پرورش، بايد با مراجعه به مراجع آموزش و

 اقدام نمايند.
 .باشندپيماني مي ـهاي تحصيلي ويژه فرهنگيان رسمي مجاز به انتخاب رشته ،شوندالتحصيل ميفارغ 31/6/1398دانشجويان سال آخر مقطع كارداني كه تا تاريخ  )15

 شد. تلقي خواهد »كان لم يكن«التحصيل نشده باشند، قبولي آنان فارغ 31/6/1399ليكن افرادي كه به هر دليل تا مورخ 

 * نكات مهم:
 نياز دانشگاهي و يا جبراني خواهند بود.گان ملزم به گذراندن دروس پيششدهكليه پذيرفت -1
 فرهنگيان در حد امكانات موجود با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، فراهم خواهد شد.امكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان دانشگاه  -2
 صورت انتخاب و در . لذاباشندهاي مربوط به محل اشتغال خود نميها و مراكز آموزشي تابعه دانشگاه فرهنگيان مجاز به انتخاب كدرشته محلكاركنان پرديس -3

 تلقي خواهد شد.  »كان لم يكن«آزمون  پذيرش نهايي، قبولي آنان در

  ط:ب دروس تخصصي هر رشته امتحاني در گروه آموزشي مربويمواد امتحاني و جدول ضرا
 باشد:هاي آموزشي به صورت زير ميهاي امتحاني مختلف گروهمواد امتحاني براي رشته

) 1با ضريب يك (» انگليسي، آلماني و فرانسوي«فارسي و زبان خارجي عمومي: امتحان عمومي از دروس فرهنگ و معارف اسالمي، زبان و ادبيات آزمون  -1
 براي هر درس خواهد بود.

 باشد.مي 2 پيش بيمارستاني هاي پزشكيمتمركز فوريتضريب درس زبان خارجي براي رشته امتحاني نيمه -1تبصره    
 تحصيل در دورانكه  آنان ديني و اعتقادات رسمي اديان همه ، از مشتركاتدهندهاي معارف غيراسالمي پاسخ ميبراي داوطلباني كه به سؤال -2تبصره 

 .طراحي خواهد شد اند، سؤالديده آموزش
 باشد.دفترچه راهنما مي اين 8 تا  5جداول شماره هاي آموزشي مختلف به شرح مندرج در هاي امتحاني گروهصي: مواد امتحان اختصاصي رشتهاصتخآزمون ا -2
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 12صفحه 

 گروه آموزشي پزشكي در آنها ضرايب هاي كارداني و يا مدارك كارداني مورد قبول، مواد امتحان اختصاصي وهاي امتحاني، رشتهرشته -5 جدول شماره
كدرشته 
 امتحاني

 امتحاني رشته
هاي كارداني نام و كد رشته

 كارداني مورد قبول مدارك يا و
 جدول ضرايب به ترتيب دروس (از راست به چپ)مواد امتحان اختصاصي و پايه، 

 و توضيحات الزم

101 
 تكنولوژي
 اتاق عمل

 عملاتاق ـتكنسين اتاق عمل  -
)1015،( 

 ).1011( پرستاري -

تكنيك و  -5 هاي داخلي و جراحي،بيماري -4بيوشيمي،  -3 آناتومي، -2فيزيولوژي،  -1
 اصول كار در اتاق عمل.

2 3 1 3 3  
روحي برخوردار  اتاق عمل الزم است از سالمت كامل جسمي وتكنولوژي داوطلبان رشته امتحاني  ـ

 باشند.
 .پذيردهاي علوم پزشكي دانشجو ميدر اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانشگاه ـ

 بهداشت عمومي 103

 )، 1005بهداشت دهان و دندان ( -
 )،1006بهداشت عمومي ( -
بهداشت عمومي ـ گرايش بهداشت  -

 )،1007خانواده (
بهداشت عمومي ـ گرايش مبارزه با  -

 )،1008ها (بيماري
  ،*)1010بهداشت مدارس ( -
  )،1012( پرستاري دندانپزشكي -
 ).1023راهنماي بهداشت عمومي ( -

اصــول تغذيه، -4آمار حياتي و اصــول كليات اپيدميولوژي،  -3 ،فيزيك -2فيزيولوژي،  -1
جمعيت  -6، »بهداشت روان -اصول بهداشت محيط « اصول و كليات خدمات بهداشتي -5

ــول تنظيم خانواده،  ــناســي و اص ــازي  -7ش ــازي«مصــون س ،»كشــوري برنامه ايمن س
ــي عمومي، بوميكر -8 ــناس ــايع در اي هاياپيدميولوژي بيماري -9ش آموزش  -10 ،رانش

  .بهداشت و ارتباطات
1 1 3 2 3 2 1 1 2 2  
نام در رشته امتحاني بهداشت كارداني بهداشت مدارس، داوطلباني مجاز به ثبتمدرك بين دارندگان  از *

باشند كه پذيرش و شروع به تحصيل دوره كارداني آنان هاي مربوط ميعمومي و انتخاب كد رشته محل
وزارت  ايهاي فني و حرفهآموزشكدهو يا قبل از آن در  1386در رشته بهداشت مدارس در سال 

التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي در رشته كارداني بهداشت بنابراين فارغ بوده باشد. آموزش و پرورش
 باشند.مدارس مجاز به ادامه تحصيل در رشته بهداشت عمومي نمي

 .پذيردميهاي علوم پزشكي دانشجو در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانشگاه ـ

107 
تكنولوژي 
 پرتوشناسي

 )،1018تكنسين راديولوژي ( -
 )،1019تكنولوژي راديولوژي ( -
 )،1020كارداني راديوتراپي ( -
 )،1021راديولوژي ( -
 )،1022راديولوژي تشخيصي ( -
  ).1014(اي هسته تكنولوژي پزشكي -

حفاظت در پرتونگاري و فيزيك  -4هاي راديوگرافي، تكنيك -3 ،فيزيك -2فيزيولوژي،  -1
  اصول تاريكخانه. -6آناتومي راديوگرافيك،  -5ساز، يون برابر پرتوهاي

1 1 3 3 2 2  

 پذيرد.در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي ـ

110 
علوم 

 آزمايشگاهي
 ).1025علوم آزمايشگاهي ( -

شيمي باليني،  -1 شيمي و بيو سي، -2بيو شنا سي و قارچ  شنا سي و  -3 انگل  شنا باكتري 
 ايمني شناسي و سرم شناسي. -5 خون شناسي و انتقال خون، -4ويروس شناسي، 

3 2 2 2 2  
 پذيرد.هاي علوم پزشكي دانشجو ميدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانشگاه ـ

 111 
 مامايي

 

(جنس پذيرش فقط 
 زن)

 )1026كارداني مامايي ( -

شيمي -2 ،فيزيولوژي -1 سي  -4 زايمان عادي و غيرعادي، –بارداري -3 ،بيو شنا  –جنين 
سالم ـــماري -5نوزاد نارس،  –نوزاد  مامايي، و جراحي درداخلي هاي هاي زنان، بيماريبيـ

  بهداشت مادر و كودك و بهداشت تنظيم خانواده. -6 
1 1 3 3 1 1  
بين  هاي علوم پزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي نيز در برخي از واحدها ازدر اين رشته عالوه بر دانشگاه ـ

ــمناً جنس داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي دانشــجو مي پذيرد. ض
 باشد.مي فقط زنپذيرش دانشجو 

 هوشبري 113

 )،1011( پرستاري -
 )،1029( هوشبري -
ارزشيابي شده توسط « درمانيتنفس -

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 ).1031» (پزشكي

فارماكولوژي  -4 هاي ويژه،اصــول مراقبت -3هاي بيهوشــي، اصــول و روش -2 ،فيزيك -1
 تشريح. -7فيزيولوژي،  -6شناسي،  بيماري -5، »پايه و تخصصي«
1 3 2 2 1 1 1  
 پذيرد.هاي علوم پزشكي دانشجو مياين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانشگاهدر  ـ

114 

 هايفوريت
 پزشكي

* بيمارستانيپيش
(جنس پذيرش فقط 

 مرد)

 )،1015( اتاق عمل -
 )،1011( پرستاري -
 پيش بيمارستاني هاي پزشكيفوريت -
)1030،( 
 ).1029( هوشبري -

ناتومي،  -1 ياي  -2آ تاني هاي طبي پيشاورژانس -3ريوي،  -قلبياح ــ مارس ند «بي فرآي
 فيزيولوژي. -5فارماكولوژي،  -4، »تروما -هاي داخليفوريت –فني عمليات و اطالعات

1 2 3 1 1  
نيمه متمركز براي  به روشباشد و پذيرش دانشجو مي فقط مردجنس پذيرش دانشجو در اين رشته،  ـ

 گيرد. نيمسال دوم صورت مي
 پذيرد.در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي ـ

 پيش بيمارستانيهاي پزشكي متمركز فوريت* شرايط و ضوابط تحصيل در رشته امتحاني نيمه
سماني و عدم ابتال به بيماري -1 سالمت كامل ج شتن  صعبدا سايي كليه، بيماريهاي مزمن، واگير و  سم، نار شار خون، آ هاي العالج مانند ديابت، ف

ــوص اندام -3نداشتن صرع و هيچگونه عوارض رواني.  -2پيشرفته قلبي و مانند اينها.  ا و عدم هنداشتن تغيير شكل مادرزادي يا اكتسابي اسكلت بخصـ
داشتن قدرت  -6داشتن قدرت تكلم طبيعي (نداشتن لكنت زبان).  -5نداشتن اعتياد به سيگار و ساير مواد مخدر.  -4 هاي مصنوعي.اســــتفاده از اندام

شنوايي كامل.  شد. سانتي 170قد داوطلب نبايد از  -7بينايي و  شي و كسب  -8متر كمتر با شتن آمادگي انجام تمرينات ورز هاي بدني براي مهارتدا
صحيح. سريع و  ساني  شگاه مربوط پس از قبولي در آزمون و به هنگام  -9 امدادر سط دان شده تو ساير موارد گفته  سماني و رواني و  سالمت ج تأييد 

شگاه.ثبت شجو به روش نيمه متمركز  -10 نام در دان ساس نمره كل پذيرش دان صاحبه آزمون و بر ا سه برابر ظرفيت شاز بين معرفيو نتيجه م دگان 
 صورت خواهد گرفت. 

داوطلب بايد كليه شرايط و ضوابط اين دوره را داشته باشد، در غير اينصورت موضوع اشتباه يا اظهار خالف وي و يا فقدان هر يك از  يادآوري مهم:* 
نام يا ادامه محروميت داوطلب از ثبتنام و يا در هر مرحله از دوره تحصيلي باعث شرايط فوق در هر مرحله از جمله هنگام ثبت

 تحصيل خواهد شد.
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 13صفحه 

 هاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در گروه آموزشي فني و مهندسيرشته -6جدول شماره 
كدرشته 
 امتحاني

رشته امتحاني / رشته 
 گرايش

 چپ) مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش (از راست به
 و توضيحات الزم

204 

 -6 هاي الكتريكي،ماشين -5الكترونيك،  -4مدارهاي الكتريكي،  -3فيزيك الكتريسيته و مغناطيس،  -2رياضي،  -1 برق
 پيچي.مدارهاي فرمان و سيم -8منطقي،  مدار -7دقيق،  ابزار

مهندسي تكنولوژي  – 1
 0 3 0 2 4 3 2 3 الكترونيك

تكنولوژي الكترونيك، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه در رشته مهندسي ـ 
پذيرد و پذيرش ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميبر ساير دانشگاه

دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه مذكور از بين داوطلبان بومي و 
 گيرد.در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي صورت مي

 -مهندسي تكنولوژي برق -2
ها و در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهـ  2 0 0 4 2 3 3 3 قدرت

 پذيرد.مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

ها ابزاردقيق دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه در گرايشـ  3 0 4 2 0 3 2 3 كنترلمهندسي تكنولوژي  -3
 پذيرد.و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

 0 0 0 2 2 3 2 3 مخابراتمهندسي تكنولوژي  -4
هاي شبكه ثابت منحصرًا دانشگاه آزاد اسالمي و در سوئيچ در گرايشـ 

ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو هاي ديگر، ساير دانشگاهگرايش
 پذيرندمي

مهندسي تكنولوژي برق  -5
انتقال و هاي شبكهگرايش 
 توزيع

ها و در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهـ  0 0 2 2 0 3 2 3
 پذيرد.مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

ارتباطات مهندسي تكنولوژي  -6
 پذيرد.دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي رشتهدر اين ـ  ICT« 3 2 3 4 2 0 3 0«و فناوري اطالعات 

  0 3 0 2 4 3 2 3 الكترونيك كاربردي -7

210 

 كامپيوتر
ضي  -1 صي،  -2و آمار، ريا ص سازي كامپيوتر،  -4مدار منطقي،  -3زبان تخ صي نرم -5برنامه  ص شامل دروس تخ افزار (

سخت -6ها)، ساختمان داده وذخيره و بازيابي اطالعات ، سيستم عامل شامل معماري كامپيوتردروس تخصصي   ،افزار (
  مدارهاي الكترونيكي). تحليل وتحليل مدارهاي الكتريكي 

 افزارنرممهندسي تكنولوژي  -1
 0 5 4 2 1 3 كامپيوتر

ها و مؤسسات آموزش عالي ساير دانشگاه نيز عالوه بردر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي  ـ
پذيرد. ضمناً پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از دانشجو مي

 گيرد.بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي صورت مي
مهندسي تكنولوژي  -2

 پذيرد.رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمياين در  ـ 5 0 2 4 1 3 كامپيوتر افزارسخت

افزاري هاي سختسيستم -3
 پذيرد.دانشجو مي رشته منحصراً دانشگاه آزاد اسالمياين ـ در  5 0 2 4 1 3 رايانه

هايمهندسي تكنولوژي شبكه -4
 پذيرد.رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمياين در  ـ 5 0 2 4 1 3 كامپيوتري

 معماري 214
ضي -1 سه،  ريا شامل -2و هند ساختماني ( ستايي :فن  شرايط محيطي ،اي ساختمان، تنظيم  صر و جزئيات  شعنا ناخت ، 

ي، تاريخ معمار ،مباني نظري و معماري :مباني نظري معماري (شــامل -3ترســيمات فني)،  ،متره و برآورد، مواد و مصــالح
 پرسپكتيو).

 پذيرد.ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو ميساير دانشگاه نيز عالوه بردر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي ـ  2 2 3 كاربردي معماري -ـ علمي 

215 

 مكانيك
سياالت،  -2رياضي،  -1 دروس تخصصي  -5حرارت،  انتقال -4استاتيك و مقاومت مصالح،  -3ترموديناميك و مكانيك 

شامل حرارت مركزي با سات حرارتي و برودتي ( سي ستانيمطبوع  تهويه ،هواي گرم آب و تأ ستم ،تاب  هاي كنترلسي
و  شاسي ،رساني سوخت ،برق خودرو ،انتقال قدرت ،تخصصي مكانيك خودرو (شامل مولد قدرت دروس -6)، تأسيسات

  بدنه).
مهندسي تكنولوژي تأسيسات  -1

ها و مؤسسات اموزش عالي دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه هاـ در اين رشته 0 4 2 0 2 3 حرارتي و برودتي
مهندسي تكنولوژي مكانيك  -2 پذيرد.دانشجو مي

 4 0 0 3 3 3 خودرو
مكانيك مهندسي تكنولوژي  -3

هاي راهسازي و ماشين
 راهداري

 پذيرد.رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمياين در  ـ 4 0 0 3 3 3

232 

 ،شناسي و مصالح ساختماني، مكانيك خاك و تكنولوژي بتنزمين -4،    2و  1ايستايي  -3 ،فيزيك -2رياضي،  -1 مهندسي اجرايي عمران
  .)كارگاهي، ساختماني و راهسازي( آالتماشين -6، كشي ساختمانبرداري و نقشهسازي، نقشهمحوطه -5

ها و مؤسسات اموزش عالي دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه در اين رشته ـ 1 3 2 3 2 3 مهندسي اجرايي عمران -1
 پذيرد.دانشجو مي

كاربردي حمل و  –علمي  -2
  1 3 2 3 2 3 نقل و ترافيك شهري

 هاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در گروه آموزشي علوم انسانيرشته -7جدول شماره 
 كدرشته
 امتحاني

رشته امتحاني / رشته 
 گرايش

 مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش (از راست به چپ)
 و توضيحات الزم

512 

 ،بدنيمباني تربيت -4بدني، گيري در تربيتسنجش و اندازه -3ورزشي،  فيزيولوژي -2 آناتومي و فيزيولوژي انساني، -1 * علوم ورزشي
 آموزش تربيت بدني. هايروش -5

 پذيرد.دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي رشتهدر اين  ـ 1 1 1 1 1 علوم ورزشي - 1
 علوم ورزشي -2

ريزيمهمديريت و برناگرايش«
 »تربيت بدني

 پذيرد.در اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي ـ 1 1 1 1 1

تربيت بدني و تربيت دبير  -3
 1 1 1 1 1 علوم ورزشي

براي دانشگاه فرهنگيان از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا  رشتهدر اين ـ پذيرش دانشجو 
از بين دانشگاه آزاد اسالمي پيماني وزارت آموزش و پرورش و براي برخي از واحدهاي 

 گيرد. داوطلبان بومي و برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي صورت مي
 پذيرد.در اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نميـ  1 1 1 1 1 ورزشي مربيگري -4

 هاي رشته علوم ورزشي به روش متمركز و بدون آزمون عملي و با شرايط ذيل انجام خواهد شد.* پذيرش در كليه گرايش
 .باشدمي باال سانتيمتر به 158 خواهران باال و براي سانتيمتر به 165 برادرانقد براي  طول حداقل -1
 باشند.در مورد مذكور (قد) مستثني مي ملي تيم قهرمانان -2
 (هفت دهم). 10/7ديد چشم  حداقل -3
 (سالمت كامل جسماني بخصوص از سالمت قلبي و ريه). داشتن سالمت جسماني و ارائه گواهي تندرستي -4

514 

 حسابداري(اختصاصي حسابداري  دروس -5اقتصاد،  -4 حسابرسي، -3 حسـابداري صـنعتي، -2آمــار،  ورياضـي  -1 حسابداري
 . )حسابداري مالي ،هاشركت

 4 2 2 2 3 كاربردي حسابداري -علمي 
ها و مؤسسات اموزش عالي دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه رشتهدر اين ـ 

پذيرد. ضمنًا پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از بين دانشجو مي
 گيرد.داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي صورت مي
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امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در گروه آموزشي هنرهاي رشته -8جدول شماره   
كدرشته 
 رشته امتحاني / رشته گرايش امتحاني

مواد امتحان اختصاصي و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش (از راست به 
 چپ)

 و توضيحات الزم

601 
 تكنولوژي و طراحي دوخت

 (جنس پذيرش فقط زن)
 طراحي و  تكنولوژي دوختكاربردي  - علميـ  

 -6طراحي لباس،  -5هنرهاي سنتي،  -4لباس،  تاريخ -3علوم الياف،  -2رياضي،  -1
 دوخت و الگو.

3 2 2 3 4 4 

سؤاالت ماده امتحاني رياضي  ـ
براساس محتواي درس هندسه دوره 

 كارداني خواهد بود.
در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي  ـ

ها و بر ساير دانشگاهنيز عالوه
مؤسسات آموزش عالي دانشجو 

 پذيرد.مي

605 

 هنرهاي تجسمي
اصول و  -4، * طراحي -3مكاتب هنري ايران و جهان،  -2مباني هنرهاي تجسمي،  -1

 هنرهاي سنتي، -5 گرافيك، هنر
 تاريخ هنر ايران و جهان. -9آرايي، صفحه -8مباني تصويرسازي،  -7 عكاسي، -6

  0 0 0 0 0 3 2 3 3 كاربردي ارتباط تصويري  -علمي -1
  0 0 0 0 3 0 2 3 3 آموزش هنرهاي تجسمي -2
  3 0 0 0 0 0 2 3 3 نقاشي -هنرهاي تجسمي  -3
  2 3 2 2 0 0 2 0 4 »تصويرسازي و طراحي چاپ«هاي كاربردي گرافيك گرايش -علمي -4
 صورت تستي برگزار خواهد شد.سسات آموزش عالي همانند آزمون ساير مواد امتحاني فقط بهؤها و مداوطلبان توجه داشته باشند آزمون درس طراحي براي دانشگاه *
 متمركز و بدون آزمون عملي درس طراحي خواهد بود. روشدر اين رشته امتحاني، پذيرش دانشجو به  ـ
 گيرد.و پرورش صورت مي آموزش آموزش هنرهاي تجسمي، پذيرش دانشجو براي دانشگاه فرهنگيان از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت در رشته ـ
 پذيرد.مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميها و ، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهنقاشي -كاربردي ارتباط تصويري و هنرهاي تجسمي -هاي علميدر رشته ـ
 پذيرد.اين رشته امتحاني، دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي» طراحي چاپ«و » تصويرسازي«هاي گرايشدر  ـ

 كارداني مورد قبول در هاي كارداني و يا مداركنام و كد رشته ،پذيرش براساس سوابق تحصيلي هايرشته -9جدول شماره 
 پزشكيآموزشي  گروه

كدرشته 
كارداني  مدارك يا هاي كارداني ونام و كد رشته رشته امتحاني / رشته گرايش امتحاني

 توضيحات  مورد قبول

102 
و  ايمهندسي بهداشت حرفه

 ايمني كار

 )،1003ايمني صنعتي و بهداشت عمومي ( ـ
 )،1004اي (بهداشت حرفه ـ
ها بهداشت عمومي ـ گرايش مبارزه با بيماري ـ

)1008.( 

آموختگان مقطع كارداني رشته تحصيلي بهداشت صنوف دانش ـ
نام و شركت در آزمون جامع علمي كاربردي، مجاز به ثبت دانشگاه

 باشند.نميو ايمني كار اي رشته امتحاني مهندسي بهداشت حرفه
 پذيرد.در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي ـ
ظرفيت از جنس  %40پذيرش دانشجو در اين رشته بصورت حداقل ـ 

 باشد.ظرفيت از جنس مرد مي %40زن و 

 مهندسي بهداشت محيط 104

 )،1004اي (بهداشت حرفه ـ
 )،1006بهداشت عمومي ( ـ
 هابهداشت عمومي ـ گرايش مبارزه با بيماري ـ

)1008،( 
 )،1009بهداشت محيط ( ـ
 )،1017تكنسين حفاظت محيط زيست ( ـ
  ،)1027كمك مهندس بهداشت (ـ 
 )،3032تكنولوژي محيط زيست ( ـ
 ).1025علوم آزمايشگاهي ( ـ

هاي علوم در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانشگاه ـ
 پذيرد.پزشكي دانشجو مي

ظرفيت از جنس  %40پذيرش دانشجو در اين رشته بصورت حداقل ـ 
 باشد.ظرفيت از جنس مرد مي %40زن و 

 ). 1013پروتزهاي دنداني ( ـ ساخت پروتزهاي دنداني 105

طبق اعالم رسمي اداره كل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و  ـ
آموزش پزشكي، انجام خدمت مربوط به قانون خدمت پزشكان و 

تحصيلي كارداني  آموختگان رشتهپيراپزشكان براي دانش
باشد. به بعد اجباري مي 1395پروتزهاي دنداني، از ورودي مهر سال 

 . پذيردنميدانشجو مي در اين رشته دانشگاه آزاد اسالـ 
 پذيرد.در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي ـ ).1028مدارك پزشكي ( ـ مدارك پزشكي 112

 آموزشي فني و مهندسي  گروه هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي دررشته -10جدول شماره 
كدرشته 
 توضيحات  رشته امتحاني / رشته گرايش امتحاني

 پذيرد.ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو ميدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهـ  كار صنعتي و محيطايمني  202

206 

 ساخت و توليد
مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد ـ  -

 ابزارماشين
مهندسي تكنولوژي طراحي و  -

 كشي صنعتينقشه
مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد ـ  -

 سازيقالب
مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد ـ  -

 جوشكاري

 پذيرد.ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو ميدانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه ها،رشتهاين  تمامدر ـ 

207 
 صنايع چوب و كاغذ

ـ مهندسي تكنولوژي صنايع چوب و 
 هاي چوبيسازه - كاغذ

 پذيرد.ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو ميآزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهدر اين رشته دانشگاه ـ 

 صنايع شيميايي 208
 صنايع شيميايي مهندسي تكنولوژي -

پذيرد. ضمناً پذيرش دانشجو ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميـ در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه
 گيرد.از واحدهاي دانشگاه مذكور از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي صورت ميدر برخي 

211 
 مواد

ذوب  ـمتالورژي  مهندسي تكنولوژي -
 فلزات

 علمي ـ كاربردي سراميك صنعتي -

ها و مؤسسات اموزش عالوه بر ساير دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمي نيز متالورژي ـ ذوب فلزات مهندسي تكنولوژي رشتهدر ـ 
 پذيرد.عالي دانشجو مي

 .پذيردميندانشجو  علمي ـ كاربردي سراميك صنعتي رشتهدانشگاه آزاد اسالمي در ـ 
 .ياشدمي» مرد«فقط  علمي ـ كاربردي سراميك صنعتيرشته در ـ جنس پذيرش دانشجو 
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 آموزشي فني و مهندسي  گروه سوابق تحصيلي در هاي پذيرش براساسرشته -10ادامه جدول شماره 
كدرشته 
 توضيحات  رشته امتحاني / رشته گرايش امتحاني

213 
 معدن

مهندسي تكنولوژي استخراج معادن ـ 
  زيرزميني

دانشگاه آزاد اسالمي با عنوان رشته ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و ـ پذيرش دانشجو در كليه دانشگاه
 .گيردميصورت مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زيرزميني 

 بردارينقشه 216
 پذيرد. ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو ميدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهـ   برداريمهندسي تكنولوژي نقشهـ 

 شهرسازي 217
 پذيرد. يمدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو ـ  مهندسي شهرسازيـ 

218 
 صنايع نساجي

 (جنس پذيرش فقط مرد)
 مهندسي تكنولوژي صنايع نساجي ـ

 پذيرد.ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو ميدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهـ 

 آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي گروه هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي دررشته -11جدول شماره 
كدرشته 
 توضيحات  رشته امتحاني / رشته گرايش امتحاني

 آبياريمهندسي  301
 مهندسي آبياريـ 

 پذيرد.ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميـ در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه
واحد دروس كمبود دوره كارداني تكنولوژي  24هاي امور فني كشاورزي الزم است پس از قبولي در آزمون ورودي، حداقل ـ كاردان

 آموزشي مربوط با موفقيت بگذرانند. آبياري را با نظر گروه

302 

 -مهندسي منابع طبيعي 
 محيط زيست

 

آلودگي محيط كاربردي  -علمي  -1
 پذيرد.رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نميدر اين  ـ زيست

محيط  -مهندسي منابع طبيعي  -2
 زيست

پذيرد. ضمناً دانشجو ميها و مؤسسات اموزش عالي محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه رشتهدر  ـ
پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه مذكور از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي 

 گيرد.مي صورت

  پرورش طيور 304
 پذيرد.ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميرشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهاين در ـ  كاربردي پرورش طيور -علمي  -1

 پذيرد.دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو ميمنحصراً در اين رشته  ـ گاو و گاوميشپرورش 305

 توليدات دامي 306
 مهندسي توليدات داميـ 

 پذيرد.ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مياين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهـ در 
 توليدات تكنولوژي كارداني كمبود دوره واحد دروس 10 حداقل ورودي در آزمون از قبولي پس است الزم امور دامي هايـ كاردان
 بگذرانند. مربوط با موفقيتآموزشي  را با نظر گروه دامي

307 

  توليدات گياهي
 پذيرد.ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهـ  توليدات گياهيمهندسي  -1
توليد و بهره كاربردي  -علمي  -2

 برداري از گياهان دارويي و معطر

 پذيرد.دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي هادر اين رشتهـ 

مديريت تلفيقي كاربردي  -علمي  -3
 آفات

توليد و پرورش گل كاربردي  -علمي  -4
 و گياهان زينتي

مهندسي فناوري گياهان دارويي و  -5
 معطر

 جنگلداري 308
جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي ـ 

 پذيرد.ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميعالوه بر ساير دانشگاه در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز ـ

309 

 شيالت

 پذيرد.ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميدانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه هادر اين رشتهـ 

تكثير و پرورش كاربردي  -علمي  -1
 آبزيان

 شيالت -مهندسي منابع طبيعي  -2
برداري بهره و يدكاربردي ص -علمي -3

 آبزيان
محصوالت  فرآوريكاربردي  -علمي -4

 شيالتي
ـ تكثير و  شيالت مهندسي فناوري -5

  پرورش آبزيان

310 
 شناسي و صنايع چوبچوب

شناسي  چوب -مهندسي منابع طبيعيـ 
 و صنايع چوب

 پذيرد.ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميساير دانشگاهدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ـ 

 علوم و صنايع غذايي 311
 مهندسي علوم و صنايع غذايي ـ 

 پذيرد.ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهـ 

 پزشكي گياه 312
 پذيرد.ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهـ  پزشكيگياه -مهندسي كشاورزي ـ 

313 
 تكنولوژي كارداني كمبود دوره واحد دروس 17 حداقل ،ورودي درآزمون از قبولي پس است الزم كشاورزي امور فني هايـ كاردان هاي كشاورزيماشين

 .بگذرانند مربوط با موفقيت آموزشي گروه را با نظر كشاورزي هايماشين
 پذيرد.ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميـ در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه هاي كشاورزيمهندسي ماشين -1
مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  -2

  هاي زراعي و باغيـ ماشين

314 
 مرتع و آبخيزداري

مرتع و  -مهندسي منابع طبيعي ـ 
 آبخيزداري

 پذيرد.ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهـ 

 بازيافت 315
 پذيرد.دانشجو مي اسالميدانشگاه آزاد منحصراً  در اين رشتهـ  كاربردي بازيافت -علمي ـ 
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 آموزشي علوم پايه گروه هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي دررشته -12جدول شماره 
كدرشته 
 امتحاني

 توضيحات  رشته امتحاني / رشته گرايش

 پذيرد.ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو ميدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه ـ آمار 401

 آموزش رياضي 402
پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و  ـ

 گيرد.غيربومي صورت مي

 آموزشي علوم انساني گروه هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي دررشته -13جدول شماره 
كدرشته 
 امتحاني

 توضيحات  امتحاني / رشته گرايشرشته 

 آموزش ديني و عربي 502

پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و  ـ
 گيرد.غيربومي صورت مي

 گيرد،غيرانتفاعي از بين داوطلبان آزاد صورت مي -پذيرش دانشجو براي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ
 گيرد.و پرورش صورت مي آموزش پذيرش دانشجو براي دانشگاه فرهنگيان، از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت ـ

 آموزش راهنمايي و مشاوره 503
دانشجو براي دانشگاه آزاد اسالمي از بين داوطلبان آزاد و براي دانشگاه فرهنگيان از بين فرهنگيان شاغل در اين رشته پذيرش ـ 

 گيرد.و پرورش صورت مي آموزش رسمي و يا پيماني وزارت

504 

  زبان انگليسي

 آموزش زبان انگليسي -1
پذيرد. ضمناً دانشگاه آزاد مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي ها ودر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه ـ

 پذيرد.اسالمي، در برخي از واحدها از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي دانشجو مي

 پذيرد.مؤسسات اموزش عالي دانشجو ميها و در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه ـ مترجمي زبان انگليسي -2

505 
  زبان و ادبيات فارسي

 معلم زبان و ادبيات فارسي  تربيت -1
در برخي از واحدها از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و دانشگاه آزاد اسالمي منحصراً در اين رشته،  ـ

  پذيرند.و غيربومي دانشجو مي

 آموزش علوم تجربي 506
در برخي از واحدها از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و دانشگاه آزاد اسالمي منحصراً در اين رشته،  ـ

 پذيرند.و غيربومي دانشجو مي

 آموزش و پرورش ابتدايي 509
 گيرد.صورت مي داوطلبان آزاد غيرانتفاعي از بين -مؤسسات آموزش عالي غيردولتيدر پذيرش دانشجو  ـ

 گيرد.ت ميـ پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي صور
 گيرد.پرورش صورت ميو  آموزش پذيرش دانشجو براي دانشگاه فرهنگيان، از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت ـ

 پذيرد.در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي ـ شناسيباستان 511

 پذيرد.در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو مي ـ تربيت معلم قرآن كريم 513

 علوم انتظامي 516
 (جنس پذيرش فقط مرد)

 و با شرايط خاص متمركزدر اين رشته منحصراً دانشگاه علوم انتظامي امين وابسته به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران به روش ـ 

 باشد.مي فقط مردپذيرد. ضمناً جنس پذيرش و با شرايط و ضوابط اختصاصي مندرج در همين دفترچه راهنما دانشجو مي

 پذيرد. دانشجو ميدانشگاه آزاد اسالمي منحصراً در اين رشته  ـ دانش شناسي علم اطالعات و 517

518 

  مديريت

 مديريت بازرگاني -1

پذيرد و اين موزش عالي دانشجو ميآها و مؤسسات مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه رشتهدر ـ 
مديريت بازرگاني در برخي از واحدها از بين  رشتهپذيرش نخواهد داشت. ضمناً دانشگاه مذكور، براي  هارشتهدانشگاه در ساير 

 پذيرد.داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي دانشجو مي

 مديريت بيمه -2

 جهانگردي مديريت -3

 مديريت دولتي -4

 صنعتي مديريت -5

 كاربردي مديريت امور فرهنگي -علمي  -6
 كاربردي مديريت هتلداري - علمي -7

 كاربردي مديريت لجستيك بنادر-علمي -8 

519 
 ـ علوم ثبتي ييحقوق قضا

 -كاربردي حقوق قضايي  -علمي ـ 
 علوم ثبتي

 باشد.گرايش اين رشته علوم ثبتي مي ـ
 پذيرد.موزش عالي دانشجو ميآها و مؤسسات در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه ـ
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 آموزشي هنر گروه هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي دررشته -14جدول شماره 
كدرشته 
 امتحاني

 توضيحات  / رشته گرايش رشته امتحاني

602 
 صنايع دستي

 صنايع دستي كاربردي  -علمي ـ 1 پذيرد.دانشجو نميدانشگاه آزاد اسالمي  هادر اين رشتهـ 
 دستباف ـ فرش2

603 
 بناهاي تاريخيي مرمت و احيا

كاربردي مرمت و احياي بناهاي  -علمي ـ 
  تاريخي

 پذيرد.ميموزش عالي دانشجو آها و مؤسسات در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه ـ

604 
  موسيقي

 ايراني  نوازندگي سازكاربردي  -علمي ـ 
 گيرد. سسات آموزش عالي غيرانتفاعي و به روش متمركز صورت ميؤپذيرش دانشجو منحصراً در م در اين رشته ـ
 پذيرد. در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي ـ

606 
 طراحي پوشاك

 كاربردي طراحي پوشاك -علمي ـ 
 (جنس پذيرش فقط زن)

 باشد.مي» فقط زن«ضمنا جنس پذيرش  پذيرد.در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي ـ

 آموزشي دامپزشكي گروه هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي دررشته -15جدول شماره 
كدرشته 
 امتحاني

 توضيحات  / رشته گرايش رشته امتحاني

701 
 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي

 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي -1
  بهداشت مواد غذايي -2

 پذيرد.موزش عالي دانشجو ميآها و مؤسسات دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه هادر اين رشته ـ

702 

بهداشت مواد غذايي با منشأ 
 دامي

كاربردي بهداشت مواد غذايي با  -علمي ـ 
 منشأ دامي

 پذيرد.موزش عالي دانشجو ميآها و مؤسسات دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه در اين رشته ـ

 
 هاي تحصيلي:محل انتخاب كدرشته

 :روش گزينش )1
و از بين داوطلبان حاضر براساس نمره كل اكتسابي حاصل از مواد امتحاني عمومي و اختصاصي با آزمون  امتحاني هايرشته از يك هر درنهايي داوطلبان  گزينش

بر حسب كدرشته و  براساس معدل كل دوره كارداني (فوق ديپلم) )بدون آزمونپذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (هاي و در رشته ،در جلسه آزمون
 :گيردهاي زير انجام ميبه يكي از روشاند، نام و انتخاب رشته نمودهاز بين داوطلباني كه ثبتنامي اينترنتي و هاي انتخابي در فرم تقاضانامه ثبتمحل

هاي امتحاني با آزمون) يا بر اساس معدل كل (براي رشتهها، براساس نمره كل اكتسابي حاصل از آزمون داوطلبان در اين قبيل رشتهروش متمركز عادي:  )1-1
هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته محل برحسب كدرشته وهاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) دوره كارداني (فوق ديپلم) براي رشته

 اينترنتي گزينش خواهند شد.
درج شده » شرايط خاص«ها عبارت محل تحصيلي، مقابل اين قبيل كدرشته هايمحل رشتهكددر ستون مالحظات جدول روش متمركز با شرايط خاص: )2-1

 ها به صورت زير خواهد بود:است كه پس از انتخاب رشته اينترنتي داوطلبان، مراحل گزينش اين دسته از رشته
هاي امتحاني كه پذيرش هاي امتحاني با آزمون) يا معدل دوره كارداني (در رشته(در رشتهگزينش اوليه براساس نمره كل اكتسابي حاصل از آزمون  -1-2

ها، براي انجام مراحل مختلف شدگان چند برابر ظرفيت اين قبيل رشتهاعالم اسامي معرفيو شود) دانشجو در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي
 ان مراجعه داوطلبان در سايت سازمان سنجش آموزش كشور.همراه برنامه زماني و مكمصاحبه به 

هاي داراي شرايط خاص و زمان انجام مراحل مصاحبه و يا معاينه در شدگان چند برابر ظرفيت رشتهاطالع رساني در خصوص زمان اعالم اسامي معرفي -2-2
 اطالعيه پرينت كارت شركت در آزمون انجام خواهد شد.

  و ارسال نتيجه مصاحبه به سازمان سنجش آموزش كشور.» 2-1«با توجه به برنامه زماني مندرج در بند  سط مؤسسه يا ارگان ذيربط،انجام مصاحبه تو -3-2
 گزينش نهايي براساس نتيجه مصاحبه و نمره كل اكتسابي حاصل از آزمون و در نهايت اعالم نتيجه. -4-2
شدگان اسامي معرفي اطالع رساني در خصوص زمان اعالم. دارند معاينه و نياز به انجام مراحلي مانند مصاحبهها اين گروه از رشته روش نيمه متمركز: )3-1

در ستون و زمان انجام مراحل مصاحبه و يا معاينه در اطالعيه پرينت كارت شركت در آزمون انجام خواهد شد. متمركز نيمه هاي چند برابر ظرفيت رشته
 درج شده است.» نيمه متمركز«ها عبارت محل تحصيلي، مقابل اين قبيل كدرشتههاي مالحظات جدول رشته

 :هانامهو برخي از مصوبات و آيين تحصيلي هايرشته ظرفيت توزيع ،بندياز نظر سهميه داوطلبان بندي تقسيم) 2
هنر و  كشاورزي و منابع طبيعي، علوم پايه، علوم انساني، ،و مهندسي فني، پزشكيآموزشي  هايگروهكليه  تحصيلي هايرشتهپذيرش دانشجو در  ظرفيت 

 : گرددمي توزيع زير شرح به 1399-1400 تحصيلي در سال دامپزشكي
 گيرد.صورت ميهمين دفترچه راهنما   4و  3 صفحاتاساس قوانين مندرج در بر هاي رزمندگان و يا ايثارگران، سهميهاستفاده از گزينش داوطلبان واجد شرايط ) 1-2
در  هر استان بومي داوطلبان به )شبانهنوبت دوم ( در دورههاي آموزشي گروه تحصيلي هايرشته از هر يك پذيرش درصد ظرفيت 80تا  60) به ميزان 2-2

  .دارد اختصاص صورت كسب حد نصاب نمره علمي الزم
هاي درصد از ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته 40، حداقل 5/12/1387ريزي علوم پزشكي مورخ ) طبق مصوبه سي و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه3-2

 و مهندسي بهداشت محيط، به هر يك از دو جنس پذيرش زن و مرد اختصاص دارد.و ايمني كار اي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه
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  ي:تحصيل هايمحلكدرشته  اينترنتي انتخابنحوه ) 3
سوابق  صرفاً براساسپذيرش «بدون آزمون هاي متقاضيان رشتههاي امتحاني با آزمون و داوطلبان رشته(اعم از  رشته اينترنتي براي كليه داوطلبان انتخاب
 گيرد.انجام مي آزمون اين نام درطور همزمان با ثبتبهو  www.sanjesh.orgمنحصراً از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: تحصيلي)، 

 هاي تحصيليمحل رشتهكداينترنتي انتخاب  ، نسبت بهاز طريق اينترنت نامثبت ضمن ،مندرجات همين دفترچه راهنمابه با توجه  نلذا ضرورت دارد كليه داوطلبا
 نمايند.  اقدام نيزرد عالقه مو
 هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي:براي داوطلبان عالقمند به شركت در گزينش رشته) 1-3

تحصيلي مهندسي بهداشت محيط دانشگاه مذكور، صرفاً براساس سوابق  هايهاي تحصيلي غيرپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي و رشتهپذيرش دانشجو در كليه رشته
بهداشت  ،علوم آزمايشگاهي ،مامايي ،اتاق عملتكنولوژي (شامل  هاي گروه پزشكي اين دانشگاهمتقاضيان و در ساير رشته تحصيلي (معدل كل دوره كارداني)

هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقباً از طريق پايگاه اينترنتي نتخاب رشته و همچنين كدرشته محلتاريخ، نحوه اگيرد. ، براساس آزمون صورت ميعمومي و هوشبري)
 مند خواهد رسيد.دانشگاه مذكور به اطالع داوطلبان عالقهمعاونت سنجش و پذيرش 

 هاي تحصيلي به نكات ذيل توجه نمايند:محل رشتهكدداوطلبان الزم است براي انتخاب  )2-3
حداكثر  كه كنند توانند انتخابمي) را كساني 1399ماه ) و نيمسال دوم (پذيرش براي بهمن1399(پذيرش براي مهرماه  اول نيمسال تحصيلي هايمحل كدرشته) 1

 30/11/1399 تاريخ تاو حداكثر  شوندنمي التحصيلفارغ 31/6/1399 تاريخ تا كه دانشجوياني .شوندمي التحصيلفارغ 31/6/1399 تا تاريخ
 تحصيلي هايمحل كدرشته انتخاب مجاز به اًمنحصرها و مؤسسات آموزش عالي در صورت اعالم ظرفيت پذيرش از سوي دانشگاه خواهند شد، التحصيلفارغ

نيمسال اول (پذيرش تحصيلي هاي محل داوطلباني كه كدرشته دسته ازند. الزم به تأكيد است قبولي آنباشمي )1399پذيرش براي بهمن ماه ( دوم نيمسال
 خواهد شد.  لغو، باشد 31/6/1399) را انتخاب نمايند ولي تاريخ فراغت از تحصيل آنها بعد از 1399براي مهرماه 

 و يا 31/6/1399آنها بعد از  طرح پايان باشند و تاريخمي انساني نيروي اليحه طرح انجام در حال كه پزشكي آموزشي گروه كارداني هايدوره التحصيالنفارغ )2
) 1399ماه  نيمسال دوم (پذيرش براي بهمن) و 1399(پذيرش براي مهرماه  اول نيمسال تحصيلي هايرشته انتخاب ، مجاز بهباشدمي 30/11/1399
 خود به ناميثبت ساير مدارك همراه مربوط را به خدمت، گواهي از محل كامل حساب تسويه ضمن است الزم ،موفقيت صورت در است بديهي .باشندمي

 دوره از پايان خود را پس انساني نيروي اليحه طرح باقيمانده بايد از داوطلبان دسته اين كه است توضيح به نمايند. الزم ربط ارائهيذ عالي آموزش مؤسسه
 .دهند انجام ناپيوسته كارشناسي

) پزشكي و آموزش درمان ،بهداشت وزارت به وابسته آموزشي ها و مؤسساتدانشگاه (بجز آموزشي ها و مؤسساتدانشگاه ،هاها، وزارتخانهساير سازمان كارمندان )3
 .باشندنمي پزشكي آموزشي گروه هايدر رشته كارمندي امتيازاز  استفاده مجاز به

هاي بدون آزمون) كه براساس اطالعات مندرج هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (رشتهآزمون) و يا رشته هاي باهاي امتحاني (رشتهدسته از رشته ) در آن4
گيرد، داوطلبان در اين دفترچه راهنما پذيرش دانشجو براي آنها از بين فرهنگيان شاغل رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش و داوطلبان آزاد صورت مي

 توانند كدرشتهباشند و ميهاي ويژه فرهنگيان شاغل رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش نميمحل آزاد (غيرفرهنگيان) مجاز به انتخاب كدرشته
باشد، انتخاب ها و مؤسسات آموزش عالي (مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و...) را كه ويژه فرهنگيان نمينامي خود در ساير دانشگاههاي رشته ثبتمحل

بولي آنان در هر مرحله از تحصيالت دوره هاي ويژه فرهنگيان را انتخاب نموده و پذيرفته شوند، قمحلنمايند. بديهي است چنانچه داوطلبان آزاد، كدرشته 
گونه مدرك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته براي آنان صادر نخواهد صورت فراغت از تحصيالت دوره مذكور نيز هيچ كارشناسي ناپيوسته لغو خواهد شد و در

درج » ان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورشويژه فرهنگي«هاي ويژه فرهنگيان، عبارت محلشد. ضمناً در ستون توضيحات مربوط به كدرشته 
 شده است.

كليه متقاضيان (براي  اختيار در 17/2/1399 تاريخ ازطريق پايگاه اينترنتي اين سازمان اينترنتي منحصراَ از  تحصيلي هايرشته انتخابنام و تقاضانامه ثبت فرم) 5
 مطالعهپس از  است الزم داوطلبانلذا  شود.مي داده قرار ،تحصيلي پذيرش صرفاً بر اساس مدرك كارداني)هاي هاي تحصيلي با آزمون و رشتهانتخاب رشته

هاي ، نوبت دوم (شبانه)،  دورههاي روزانهاز دوره وجود) صورت (در عالقه مورد محل كدرشته 50 حداكثر انتخابنام و ثبت راهنما، نسبت به دفترچه اين دقيق
 . نمايند اقدامصورت اينترنتي  غيرانتفاعي به -مؤسسات آموزش عالي غيردولتيها و دانشگاهپرديس خودگردان مجازي و 

شود تكميل نمايد، اين سازمان اعالم ميپايگاه اينترنتي كه از طريق  زماني برنامه اساساينترنتي خود را بر رشته انتخابنام و تقاضانامه ثبتفرم  بايد داوطلب هر )6
گيرد كاراكتري كه در حكم رسيد است، از طريق سايت در اختيار وي قرار مي 16 رهگيري انتخاب رشته، كدنام و ثبت صورت انجام صحيح بديهي است در

باشد و داوطلب بايد كد مذكور را يادداشت و در جايي محفوظ ان ميكه نشانگر تأييد مراحل طي شده براي دريافت اطالعات وارد شده توسط داوطلب
 تهيه كند. )پرينتنسخه چاپي (باشد، گيري ميرهشود از فرم تكميل شده خود نيز كه داراي كد نگهداري نمايد. پيشنهاد مي

ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در اين دفترچه اختصاصي دانشگاه هاي مورد نظر، به شرايطمحل ) كليه داوطلبان، الزم است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته7
 راهنما توجه نمايند.

هاي انتخابي خود را كه يك عدد چهار رقمي محل پايگاه اينترنتي اين سازمان، كدرشتههاي تحصيلي در گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته) به داوطلبان توصيه مي8
تر و كوتاه اين دفترچه درج و سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان 175 در صفحهمندرج نويس پيشترتيب عالقه در فرم بهاست، 

 هاي تحصيلي خود اقدام كنند.خطاي كمتري نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته
، قابل نام و انتخاب رشتهاتمام مهلت قانوني ثبت از پس انتخاب رشته اينترنتينام و تقاضانامه ثبتفرم  هاي انتخابي درج شده درمحل اينكه كدرشته ) با توجه به9

هاي مربوط كه در اين توانند بر اساس اطالعيهميهاي اتتخابي در صورت نياز به اصالحات كدرشته محلداوطلبان . بديهي است تغيير و يا تعويض نيست
هاي تحصيلي گردد قبل از اقدام به تكميل نهايي فرم انتخاب رشتهتوصيه مي گردد، در زمان مقرر اقدام نمايند. لذااعالم ميخصوص از سوي اين سازمان 

 هاي مختلف و...) را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند.هاي انتخابي (محل دانشگاه، دوره، ميزان شهريه دورهخود، جزئيات و اطالعات مربوط به كدرشته
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ربط يهاي تحصيلي يا پذيرش دانشجو به اين سازمان با توجه به اخذ مجوزهاي ذچنانچه تغييراتي در خصوص حذف و يا اضافه شدن كدرشته و يا كدرشته -تبصره
فرصتي  صورت لزوم در اعالم گردد، تغييرات مذكور از طريق اطالعيه در پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به اطالع داوطلبان خواهد رسيد. لذا

  تغييرات اقدام نمايند.صورت تمايل نسبت به اصالح انتخاب رشته خود با توجه به  عنوان ويرايش انتخاب رشته به داوطلبان داده خواهد شد كه در مجدد به
بيني گرديده تا در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي به آنان تذكر دهد (به ) سامانه انتخاب رشته تا حدودي هوشمند پيش10

..)، لذا الزم است داوطلبان نامي وي نمي باشد و.عنوان مثال: اعالم خطاي انتخاب كدرشته محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده است، يا رشته ثبت
و به اين داوطلب  اين مورد را نيز در نظر داشته باشند. بديهي است چنانچه داوطلبي نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام نكند، انتخاب رشته وي ناقص بوده

 عنوان رسيد نيز داده نخواهد شد. كاراكتري به 16كد 
هاي اين سازمان، هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برسانند و مشكلي براي آنان به وجود نيايد، الزم است اطالعيهرشته) داوطلبان براي اينكه نحوه انتخاب 11

 دقت مطالعه نمايند. دفترچه) را به همينهاي تحصيلي (انتخاب رشته نام وثبت دفترچه راهنماي
مبناي معدل كل دوره كارداني (فوق ديپلم)  آزمون و بر هاي امتحاني بامتقاضي رشته از داوطلبان هر يك براي شده محاسبه كل نمره براساس اينكه نظر به )12

 انتخابي تحصيل محل يا تأخر كدهاي تقدم گيرد، لذا ترتيبمي انجام علمي گزينش اساس سوابق تحصيلي، هاي پذيرش صرفاً بربراي داوطلبان متقاضي رشته
در  تحصيل به داوطلب عالقه نشانگر ترتيب ،تحصيل كد محل تقدم و منحصراً نخواهد داشت نهايي گزينش در و يا امتيازي ثيريأت گونههيچ داوطلب توسط
 باشد. مربوط مي محل

  نمايند. درجاينترنتي نام تقاضانامه ثبت) كليه داوطلبان بايد سال و ماه اخذ مدرك كارداني (فوق ديپلم) خود را در فرم 13
 فرم تكميل به از اقدام قبل ،آزمون اين در كننده) شركتالتحصيالنفارغيا و  (دانشجويان پزشكيآموزشي  گروه هايرشته در تحصيلي مدرك ايدار داوطلبان )14

خود  وضعيت پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت وزارت به تعهد خدمت لحاظ طرح از بايد كه باشند داشته توجهاينترنتي  رشته انتخابنام و تقاضانامه ثبت
 خواهد بود. داوطلب شخص عهده به آن عواقب صورتناي در غير است باشند. بديهي نداشتهبراي ادامه تحصيل  و منعينمايند  را مشخص

نوبت  دوره شرايط اختصاصي به توجه با است الزم هاي امتحانيهر يك از گروه تحصيلي هايرشته )شبانهنوبت دوم ( دورهمند به تحصيل در عالقه داوطلبان) 15
 تحصيلي هايمحل رشتهكد خود از بين مورد عالقه تحصيلي هايرشته انتخاب به نسبتدفترچه راهنما، همين مربوط مندرج در  آموزشيهاي هگرو) شبانهدوم (
با ساير  همراهعالقه  اولويت ترتيب خود را به مورد عالقه هايو كدرشته اقدامجداول مربوط  براساس ،شوندمي محسوب آن بومي كه ود در استانيموج

 .ندكن درج رشته انتخابنام و تقاضانامه ثبت در فرم روزانه هايكدرشته
 قرار دهند، اولويت در مربوط را موجود در استان هايمحل بايد رشته ،هستند دولتي هايدستگاه در استخدام كه استان هر داوطلبان پزشكي آموزشي در گروه) 16

 آموزش و ، درمانبهداشت وزارت ،مفاد فوق رعايت عدم در صورت است باشد. بديهي كار وجود نداشته محل در استان مورد نظر آنان رشته مگر اينكه
 نخواهد كرد.  موافقت آنان تحصيل ادامه با پزشكي

مطابق ضوابط با وي برخورد كه باشد،  و...) دانشگاه در تحصيل حين ،قبولي ،نام(ثبت ايمرحله هر در ،نموده كتمان را حقايق داوطلب كه شود مشخص زمان هر) 17
  خواهد شد.

گان ه شدتهيه كنند. براساس ضوابط، پس از اعالم اسامي پذيرفت )پرينتنسخه چاپي (هاي انتخابي اينترنتي، محل گردد از كدرشته) به داوطلبان اكيداً توصيه مي18
 باشد. هاي انتخابي مورد قبول نميمحل نهايي، هيچگونه اعتراضي نسبت به كدرشته

را ندارند، لذا  1399در آزمون سال هاي دوره روزانه انتخاب كد رشته محل، حق 1398هاي تحصيلي دوره روزانه سال گان رشتهه شد) با توجه به اينكه پذيرفت19
 داوطلبان الزم است در اين خصوص نهايت دقت را به عمل آورند.

د و داراي مدرك كارداني غيرمتناسب با رشته قبولي در گروه پذيرفته شون 1399دسته از داوطلباني كه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ) آن20
نياز (جبراني) نيز به عهده پيش دروسآموزشي مربوط بوده و هزينه  تشخيص گروهنياز (جبراني) به گذراندن دروس پيش آموزشي غيرپزشكي باشند، موظف به

 دانشجو خواهد بود.
انتخاب رشته اينترنتي خواهد بود؛ لذا به كليه نام و تقاضانامه ثبتالتحصيلي مندرج در فرم لي نيمسال اول، تاريخ فارغهاي تحصي) از آنجا كه مالك انتخاب رشته21

 شود در درج آن دقت كافي را مبذول فرمايند.داوطلبان توصيه مي
 .است ممنوع روزانه دوره به) شبانهنوبت دوم ( دوره دانشجويان انتقال) 22
 .خواهد بود دانشگاه آموزشي در اختيار شوراي ساير ضوابط و مقررات به توجه باتحصيلي  در هر نيمسال درسي واحدهاي سقف تعيين) 23
 شود.ها و مؤسسات آموزش عالي تعيين و اعالم ميبا نظر دانشگاه )شبانهنوبت دوم ( دوره هايكالس تشكيل ساعات) 24
 .مربوط خواهند بود يا دانشكده دانشگاه در قبال مالي تعهدات رعايت به ملزم گانه شدپذيرفت) 25
 .است ممنوع تحصيلي هزينه كمك يا هرگونه و شهريه پرداخت و )شبانهنوبت دوم ( در دوره پذيرفته كاركنان به آموزشي موريتأم اعطاي) 26
 .باشدمي روزانه هايدوره آموزشي هايهمانند برنامه)، شبانهنوبت دوم ( هايدوره آموزشي هايبرنامه) 27
هاي روزانه، شبانه، (اعم از دوره و غيرپزشكي پزشكي علوممؤسسات آموزش عالي ها و دانشگاه تحصيلي هايرشته پذيرش ظرفيت تكميل عدم صورت در) 28

 كالس تشكيل در قبال وليتيؤمس گونههيچ مؤسسات ، اينگونهو ويژه فرهنگيان) و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي پرديس خودگردان، »مجازي«الكترونيكي
ره گان دوه شداست براي پذيرفتبديهي  نمايند. و شركت نامثبت بعد سال ناپيوسته كارشناسي هايدوره توانند در آزمونمي انگه شدو پذيرفت نخواهند داشت

 نام در آزمون سال بعد صادر خواهد شد.روزانه با ارائه مستندات به اين سازمان، مجوز الزم براي ثبت
 لؤومس مقام از باالترين موافقتنامه ارائه باشند، در صورتمي انساني نيروي طرح انجام در حين كه هاييكاردان مخصوص داوطلبان گروه آموزشي پزشكي:) 29

 ندارند. از خدمت ترخيص به ، نيازيآنان خدمت با ادامه تحصيل ادامه و تداخل همزماني بر عدم خود مبني خدمت محل
توانند با سپردن تعهد محضري به منظور تضمين بازپرداخت هاي علوم پزشكي در صورت تمايل، ميها و دانشكده) دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه30

 بدهي، از وام شهريه استفاده نمايند.
هاي تحصيلي غيرمجاز و مناطق ممنوعه براي اسكان و اقامت ) داوطلبان غيرايراني براي اطالع از شرايط و ضوابط پذيرش اتباع غيرايراني و همچنين اطالع از رشته31

 مراجعه نمايند.  www.sanjesh.org :انيبه نش سازمان سنجش آموزش كشور پايگاه اطالع رسانياين دسته از داوطلبان، به 
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 فصل اول /شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو                                             1399زمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال نام و انتخاب رشته آدفترچه راهنماي ثبت

 20صفحه 

  موارد دستورالعمل:نحوه تكميل 
ها، داوطلبان واجد شرايط بندهاي محل منظور شناسايي متقاضيان اين دسته از كدرشتههاي تحصيلي و بهمحل با توجه به محدوديت پذيرش در برخي از كدرشته

انتخاب رشته اينترنتي (موارد دستورالعمل) را انتخاب نموده و عالمتگذاري نمايند. بديهي است نام و تقاضانامه ثبتفرم  موارد مربوط درجدول ذيل، الزم است يكي از 
گردد و هيچ اقدامي در خصوص وي از سوي اين سازمان ميسر نخواهد بود. وي لغو مي در صورت قبولي داوطلب و عدم تأييد ايشان از سوي مؤسسه محل قبولي، قبولي

 باشند، از انتخاب آن خودداري نمايند.مربوط نمي موارددقت كافي نمايند و چنانچه واجد شرايط دستورالعمل گردد، در درج موارد لذا به داوطلبان توصيه مي
 موارد دستورالعمل -16جدول 

 توضيحاتمورد شماره

سلح 1 سمي نيروهاي م سنل ر شته محل پر سي،  -1069تكنولوژي اتاق عمل،  -1001هاي: (براي انتخاب كدر شنا علوم  -1091تكنولوژي پرتو
 هوشبري دانشگاه علوم پزشكي ارتش  -1141آزمايشگاهي و 

 ).علوم انتظامي دانشگاه علوم انتظامي امين -5483براي انتخاب كدرشته محل اعضاي كادر پايور نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ( 2

 هاي مهم:* يادآوري
 دوره تحصيلي هايدر رشته قبولي صورت در ،باشندمي انساني نيروي اليحه طرح انجام مشغول كه پزشكي آموزشي گروه كارداني هايدوره التحصيالنفارغ -1

آنان،  خدمت با ادامه تحصيل ادامه و تداخل همزماني بر عدم خود مبني خدمت محل ولؤمس مقام از باالترين رسمي موافقتنامه ارائه ، با)شبانهنوبت دوم (
 .بپردازند انساني نيروي اليحه طرح انجام به با تحصيل توانند همزمانندارند و مي خدمت از ترخيص به نيازي

 يا (روزانه ناپيوسته كارشناسي در آزمونقبولي  صورت محيط در بهداشت رشته خدمت متعهد هايو نيز كاردان شاغل هايكاردان پزشكي آموزشي در گروه -2
 .خواهند بود تحصيل و ادامه نامثبت متبوع مجاز به سازمان موافقت گواهي از ارائه ) تنها پسشبانه

ز تحصيل چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذيرفته شود و متعاقباً خالف آن مشخص شود، قبولي وي در هر مرحله از تحصيل و يا پس از فراغت ا -3
 هاي ناشي از آن خواهد بود. گردد، حسب مورد مكلف به پرداخت خسارتمي لغو

 فهرست استخراج از پس ،الزم اطالعات حاوي ايكارنامه ،1399 سال ناپيوسته كارشناسي كارداني به آزمون نهايي در گزينش نتيجه منظورآگاهي از به -4
 از طريق سايت اين سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شد. 1399ه اول مهر ماه نيمو در  نهاييگان ه شدپذيرفت

نامه خبري و اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور) و يا سايت اين سازمان و در صورت لزوم از طريق هرگونه تغيير از طريق نشريه پيك سنجش (هفته -5
 هاي گروهي اعالم خواهد شد. رسانه

سنجش  روابط عمومي سازمان 15875-1365وق پستي: يا با صندتماس حاصل نموده و  021-42163: توانند با شماره تلفنداوطلبان در صورت لزوم مي -6
 مدارك مستند مكاتبه نمايند. با ارسالآموزش كشور 

توانند به سيستم پيشخوان باتوجه به عدم پذيرش حضوري داوطلبان در اين سازمان و براي تسريع در ثبت و بررسي درخواستها به صورت الكترونيكي، متقاضيان مي -7
مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم ثبت  http://darkhast.sanjesh.orgخدمات الكترونيكي سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس: 

توانند پس از دريافت شماره و كد رهگيري شود. داوطلبان مياز طريق پيام كوتاه ارسال مينمايند. پس از ثبت درخواست، براي داوطلب شماره نامه و كدرهگيري 
 شوند. وارد و از آخرين وضعيت درخواست خود مطلع http://rahgiri.sanjesh.orgاز طريق پيام كوتاه، به پورتال رهگيري الكترونيكي مكاتبات به آدرس: 

نام براي شركت در آزمون، تاريخ برگزاري و نحوه تنظيم و تكميل نام، ثبتبراي ثبتتكاليف داوطلب، مدارك الزم 
 نام:فرم تقاضانامه ثبت

 نام و شركت در آزمون:) تكاليف داوطلب براي ثبت1
 :دده مقرر انجام و در مهلتموقع ه زير را ب بايد اقدامات 1399 سالبه كارشناسي ناپيوسته  كارداني هايدوره در آزمون شركت متقاضي داوطلب

نام (همين دفترچه) و اطالع از شرايط و ضوابط آزمون، پس از با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و مطالعه دفترچه راهنماي ثبت )الف
 .(كليه داوطلبان)نمايد  نامثبتنام، در آزمون هاي اعتباري ثبتخريد كارت و يا كارت

هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه شود، داوطلبان الزم است به وسيله كارتنام به صورت اينترنتي انجام ميبا توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت :1تبصره 
 شصت چهارصدو( 000/460مبلغ باشد، با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و پرداخت پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي

 نام، نسبت به دريافت كارت اعتباري اقدام نمايند.ريال به عنوان وجه ثبت هزار)
ضمن توجه به مندرجات باشند، الزم است ها و مؤسسات غيرانتفاعي ميهاي تحصيلي دانشگاهمتقاضياني كه عالقمند به شركت در گزينش رشته: 2تبصره 

نسبت به خريد كارت اعتباري عالقمندي به  نام)ريال (عالوه بر هزينه ثبت 000/93مبلغ خت با پرداهمين دفترچه،  23جدول راهنما در صفحه 
 هاي غيرانتفاعي، از همين طريق اقدام نمايند.شركت در گزينش رشته

كه تمايل  با توجه به اينكه مقرر گرديده در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون خدماتي از طريق ارسال پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني :3تبصره 
 دمات پيام كوتاه،هزار) ريال به عنوان هزينه استفاده از خ شش( 000/6مبلغ به استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت 

 توانند از اين خدمات استفاده نمايند.مي
 عدرا در مو آزمون جلسه ورود به كارتبايست داوطلب مي باشد،هاي امتحاني كه پذيرش دانشجو در آنها براساس نمرات آزمون ميدسته از رشته در آن )ب

حاضر  شودمي او تعيين براي كه ايو حوزه در محلنموده و  دريافتاز سايت سازمان سنجش آموزش كشور  )13/6/1399لغايت  11/6/1399(مقرر 
 .دهد پاسخ آن التسؤا كند و به شركت آزمون ، درشده
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 فصل اول /شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو                                           1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت 

 21صفحه 

 نام:) مدارك الزم براي ثبت2
 باشد: مي شرح ذيلبه آن نيازمند است به  در آزمون و شركت نامثبت براي داوطلب كه مداركي

بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را (با مشخصات ذكر شده در سايت سازمان) اسكن نموده و فايل آن را براي اوطلب ميد فايل عكس اسكن شده: -1-2
 نام اينترنتي آماده نمايد.ارسال از طريق برنامه ثبت

 ).كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ 6×4يا  3×4عكس  -1-1
 باشد. JPGعكس اسكن شده فقط بايد با فرمت  -1-2
 پيكسل باشد. 200×300پيكسل و حداقل  300×400اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر  -1-3
 تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد. -1-4
 كيلو بايت بيشتر باشد. 70حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از  -1-5
 زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.هاي حاشيه -1-6
 االمكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.حتي -1-7

 
 عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل مشخص باشد. :1تبصره 
داوطلب خالف ضوابط نسبت د. در صورتي كه نشود فقط نسبت به اسكن عكس خود براساس ضوابط اعالم شده اقدام نمايبه داوطلبان اكيداً توصيه مي :2تبصره 

 به ارسال تصاوير ديگري غير از عكس خود اقدام كند عواقب آن به عهده شخص وي خواهد بود.
 داوطلبان توجه داشته باشند اسكن عكس و ارائه اطالعات صحيح تضميني خواهد بود كه داوطلب بدون هيچ مشكلي نسبت به دريافت كارت ورود به :3تبصره 

 ان مقرر اقدام نمايد.جلسه آزمون در زم
 دفترچه راهنماي شركت در آزمون. -2-2
 خريداري شود). كشور سنجش آموزش سازمان (اين كارت از طريق سايت  نامكارت اعتباري ثبت -3-2
 18هاي بند در دايرهعالمتگذاري باشند، بايد با شنوا و يا معلول جسمي حركتي ميبينا، ناشنوا يا كمآن دسته از داوطلباني كه نابينا يا كمفرم معلوليت:  -4-2

واهد شد استعالم خكشور خود را مشخص نمايند. وضعيت معلوليت اين افراد از سازمان بهزيستي معلوليت وضعيت نام اينترنتي فرم تقاضانامه ثبت
اند، تشكيل پرونده ندادهكشور و در صورت تأييد آن سازمان، بند معلوليت براي آنان اعمال خواهد شد. لذا داوطلبان معلولي كه در سازمان بهزيستي 

يد معلوليت ضرورت دارد با مراجعه به ادارات بهزيستي محل سكونت خود نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند. بديهي است در صورت عدم تأي
 ، خدمات و تسهيالت الزم به آنان ارائه نخواهد شد.كشور آنها توسط سازمان بهزيستي

 نام و انتخاب رشته:) ثبت3
ادامه خواهد داشت.  23/2/1399 سه شنبهآغاز و تا روز  17/2/1399 چهارشنبهروز از  1399ناپيوسته سال كارداني به كارشناسي  نام براي شركت در آزمونثبت
 پذير است.امكان www.sanjesh.org: منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشانينام، است ثبت ذكرهالزم ب

 نام اينترنتي و تكميل فرم معدل: ) تذكرات مهم در خصوص درج معدل دوره كارداني (فوق ديپلم) در تقاضانامه ثبت4
صورت معدل كل مدرك كارداني خود را بهراي آزمون الزم است هاي امتحاني دانام و شركت در آزمون رشتهكارداني متقاضي ثبت التحصيالن دورهفارغ -1

 نام اينترنتي درج نمايند.دقيق و صحيح در قسمت مربوط در تقاضانامه ثبت
ميانگين واحدهاي گذرانده تا پايان نيمسال هاي امتحاني داراي آزمون الزم است كت در آزمون رشتهنام و شردوره كارداني متقاضي ثبتدانشجويان سال آخر  -2

 نام اينترنتي درج نمايند.صورت دقيق و صحيح در قسمت مربوط در تقاضانامه ثبترا به 1398-99اول سال تحصيلي 
معدل كل مدرك ي الزم است هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلهاي مربوط به رشتهمحل نام و انتخاب كد رشتهالتحصيالن دوره كارداني متقاضي ثبتفارغ -3

 نام اينترنتي درج نمايند.صورت دقيق و صحيح در قسمت مربوط در تقاضانامه ثبتكارداني خود را به
ميانگين هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي الزم است هاي مربوط به رشتهمحل نام و انتخاب كدرشتهدانشجويان سال آخر دوره كارداني متقاضي ثبت -4

نام اينترنتي درج و عالوه صورت دقيق و صحيح در قسمت مربوط در تقاضانامه ثبترا به 1398-99واحدهاي گذرانده تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 
ده و نزد خود نگهداري را تكميل نموده و به تأييد مؤسسه محل تحصيل مقطع كارداني خود رسانراهنما همين دفترچه  174صفحه برآن فرم معدل مندرج در 

 نمايند.
بر مبناي معدل دوره كارداني هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي رشتههاي مربوط به با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در كدرشته محل* نكته مهم: 

هاي گذرانده تا پايان نيمسال اول سال مقطع كارداني و يا ميانگين واحدكل پذيرد، الزم است داوطلبان برحسب مورد در درج صحيح معدل صورت مي
عمل آورند. بديهي است كه در صورت عدم درج صحيح معدل كل و يا ميانگين واحدهاي دقت الزم را به) 30/11/1398( 1398-99تحصيلي 

 دسته از داوطلبان لغو خواهد شد.مطابق ضوابط قبولي ايننام اينترنتي و يا فرم معدل، گذرانده تا تاريخ تعيين شده در تقاضانامه ثبت
التحصيلي در به دريافت مدرك فارغ ) موفق13/6/1399  تا  11/6/1399آزمون (آن دسته از دانشجويان سال آخر، كه تا زمان توزيع اينترنتي كارت شركت در  تبصره:

اين قسمت مربوط به ويرايش اطالعات پايگاه اطالع رساني تاريخ مقرر، در التحصيلي خود در شوند، الزم است نسبت به درج معدل فارغمقطع كارداني مي
 سازمان اقدام نمايند.

 هاي تحصيلي:) انتخاب رشته محل5
هاي شود، داوطلبان ضرورت دارد نسبت به انتخاب كدرشته محلنام انجام ميهاي تحصيلي همزمان با ثبتاب رشته محلبا توجه به اينكه در اين آزمون، انتخ

 تقاضانامه 37و در بند اقدام نموده  132تا  29مندرج در صفحات  25تا  19كدرشته) بر اساس جداول شماره  50مورد عالقه خود (حداقل يك و حداكثر 
 نام درج نمايند.اينترنتي ثبت

 ) تاريخ برگزاري آزمون:6
با توجه به رشته امتحاني  1399پذيرش دانشجو از دوره كارداني (فوق ديپلم) به دوره كارشناسي ناپيوسته سال  ، آزمونشده بينيپيش زماني برنامه براساس

برگزار خواهد شد و اطالعيه اين سازمان در خصوص تاريخ و نحوه دريافت اينترنتي كارت شركت درآزمون در پايگاه  14/6/1399در روز جمعه داوطلبان 
 گردد. درج مي 10/6/1399و  3/6/1399مورخ نامه پيك سنجش هفتهاينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و 

 :يادداشت
آموزش كشور) و پايگاه  سنجش سازمان رسانيو اطالع خبري نامه(هفته سنجش پيك نشريه تغيير و يا اصالح در مفاد اين دفترچه راهنما، از طريق هرگونه -1

 خواهد شد.  اعالم گروهي هايرسانه از طريق لزوم اينترنتي اين سازمان و در صورت
توانند از طريق سيستم پاسخگويي الكترونيكي اين سازمان نسبت به ارسال درخواست خود به روابط عمومي مي ملزو داوطلبان در صورت -2

 ) تماس حاصل نمايند.021(كد  42163 :تلفن كشور اقدام و يا با شماره آموزش سنجش سازمان
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الف
91 

 :و انتخاب رشته نام) نحوه تنظيم و تكميل فرم تقاضانامه ثبت7
 175نويس تقاضانامه مندرج در صفحه پيشابتدا فرم ذيل توضيحات شود مطالب و ضوابط مندرج در اين دفترچه را به دقت مطالعه و مطابق به داوطلبان توصيه مي

افزاري بندهاي برنامه نرم اساس، اطالعات الزم را برآموزش كشور نويس، با مراجعه به سايت سازمان سنجشاين دفترچه را تكميل نموده و سپس براساس فرم پيش
شناخته شوند همه  1399هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال داوطلبان موظفند براي اينكه به عنوان متقاضي شركت در آزمون دورهضمناً نام وارد نمايند. ثبت

 باشد.پذير نمينام شوند؛ در غير اين صورت شركت آنان در اين آزمون امكانرقمي ثبت 16بندهاي تقاضانامه را تكميل نموده و موفق به دريافت كد رهگيري 
در صورت  شناسنامه بطور كامل و خوانا وارد نمايد.داوطلب بايد در محل مورد نظر نام خانوادگي كامل، نام و نام پدر خود را مطابق با  :3و 2، 1هاي در رديف

همچنين داشتن پسوند درشناسنامه مي بايست در تقاضانامه عيناً پسوند را نيز درج نمايند. (از به كار بردن هرگونه عالمت غير از حروف الفبا و 
  تكرار حروف به دليل داشتن تشديد خودداري شود.)

 گذاري نمايد. باشد، دايره مربوط را عالمتداوطلب بايد برحسب اينكه زن يا مرد مي :4در رديف 
ها درج گرديده مميز و يا خط تيره كه در بعضي شناسنامهحروف، داوطلب بايد فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نمايد و از درج : 5در رديف 

 خودداري نمايد.
 وارد در اين قسمت فحات شـناسـنامه درج شده است،ـداوطلب بايد شماره سري و سريال شناسنامه خود را كه به رنگ قرمز در حاشيه باالي ص :6در رديف 
 و درود ـشنام درج ميقاضـانامه ثبـتـدر ت   الف / 91  613435 كه به صورت:  613435بعنوان مثال:            نمايد.                         

 

 شود.درج مي  / 2  613435 باشد كه در تقاضانامه بصورت:مي» دو 613435«هاي المثني بصورت: شناسنامه                  
  درج گرديده است). 13داوطلب بايد سال تولد خود را در محل مربوط درج نمايد (دو رقم اول سال تولد يعني  :7در رديف 
 باشد از چپ به راست در محل مربوط درج و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد. داوطلب بايد شماره ملي خود را كه ده رقم مي :8در رديف 
 د.نمشخص نماي آن را هاي اين رديفبايد با عالمتگذاري در يكي از دايره دهند،چنانچه به سؤاالت معارف غيراسالم پاسخ مي دينيهاي ان اقليتداوطلب :9در رديف 
كه را مشخص نمايند. درصورتي(سهميه آزاد و يا غيرآزاد) يكي از موارد اين بند، سهميه خود  عالمتگذاري درهر يك از داوطلبان الزم است با  :10در رديف 

يدكننده سهميه شما ستاد مشترك سپاه، يگذاري و همچنين اگر ارگان تأالمتاست، حسب مورد بند مربوط را ع آزادسهميه پذيرش شما غير از 
 رقمي ايثارگران) را نيز تكميل نماييد. 12تقاضانامه (كد پيگيري  10و يا ستاد كل نيروهاي مسلح است، بند  وزارت جهاد كشاورزي

صورت نام) كه بهتقاضانامه ثبت 10از بند  21و يا  20، 19، 18، 17، 16، 12، 11، 10داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان (موارد  :11در رديف 
 نمايند. درجدر اين بند » ماه«اند، الزم است مدت حضور فرد رزمنده در جبهه را به هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشتهداوطلبانه در جبهه

صورت نام) كه بهتقاضانامه ثبت 10از بند  21و يا  20، 19، 18، 17، 16، 12، 11، 10داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان (موارد  :12در رديف 
 نمايند. درجدر اين بند را فرد رزمنده رقمي  12 كد پيگيرياند، الزم است هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشتهداوطلبانه در جبهه

پيگيري  بايست براي دريافت كدستاد كل نيروهاي مسلح است، مي كننده سهميه شما ستاد مشترك سپاه پاسداران و ياتأييدچنانچه ارگان  توضيح مهم:*        
رقمي  12پيگيري  رقمي، آن را در اين بند درج نماييد (كد 12به نواحي محل اعزام خود مراجعه نموده و پس از دريافت كد پيگيري رقمي  12

رقمي  12پيگيري  سهميه شما، وزارت جهاد كشاورزي است كدكننده تأييد چنانچه ارگان همچنين  براي هر آزمون متفاوت است). ايثارگران
 ).55ايثارگران عبارت است از: (كد ملي خودِ رزمنده+

 خواهد بود. 550321644670 رقمي ايثارگر:  12كد پيگيري     باشد  0321644670  مثال: اگر كد ملي رزمنده:
 خصوص به ادارات امور اداري سازمان جهاد كشاورزي استان مراجعه نمايند.داوطلبان مزبور در صورت داشتن هرگونه سؤال و ابهام در اين 

 اين دفترچه راهنما 25مندرج در صفحه   17شماره از جدول است، خود را كه يك عدد چهار رقمي  تولدداوطلب بايد كد شهرستان محل  :13در رديف 
 استخراج و در محل مربوط درج نمايد. همچنين الزم است عنوان محل تولد نيز درج گردد.

 اين دفترچه 25مندرج در صفحه  17شماره است، از جدول داوطلب بايد كد شهرستان محل صدور شناسنامه خود را كه يك عدد چهار رقمي : 14در رديف 
 راهنما استخراج و در محل مربوط درج نمايد. همچنين الزم است عنوان محل صدور شناسنامه نيز درج گردد.

 5ه در صفحگانه مقررات وظيفه عمومي و تذكرات مهم آن، مندرج داوطلبان مَرد (برادران) بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با توجه به كدهاي سيزده :15در رديف 
 مشخص نمايند. 13تا  1همين دفترچه راهنما، با يكي از اعداد 

نام مجاز به ثبتهمين دفترچه)  6ه (صفح غيرايرانيكه بر اساس توضيحات ارائه شده در قسمت مربوط به شرايط و ضوابط اتباع  غيرايرانيداوطلبان اتباع : 16در رديف 
 رقمي خود را در محل مخصوص درج نمايند. 13ها را عالمتگذاري نموده و كد پيگيري باشند بر حسب مليت خود يكي از گزينهو شركت در آزمون مي

ستفاده از صندلي چپ دست نويسند و يا به عبارت ديگر چپ دست هستند، در صورتي كه تمايل به ادسته از داوطلباني كه با دست چپ مي آن: 17در رديف 
 در حوزه امتحاني دارند الزم است مربع مربوط را عالمتگذاري نمايند.

هاي اين رديف وضعيت در دايرهعالمتگذاري باشند، بايد با شنوا و يا معلول جسمي حركتي ميبينا، ناشنوا يا كمآن دسته از داوطلباني كه نابينا يا كم :18در رديف 
د معلوليت براي استعالم خواهد شد و در صورت تأييد آن سازمان، بنكشور خود را مشخص نمايند. وضعيت معلوليت اين افراد از سازمان بهزيستي 
اند، ضرورت دارد با مراجعه به ادارات بهزيستي تشكيل پرونده نداده كشورآنان اعمال خواهد شد. لذا داوطلبان معلولي كه در سازمان بهزيستي 

، خدمات و شورك محل سكونت خود نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند. بديهي است در صورت عدم تأييد معلوليت آنها توسط سازمان بهزيستي
 تسهيالت الزم به آنان ارائه نخواهد شد.

بايست با توجه به نوع و ميزان معلوليت، براي شركت در آزمون نمايند، ميتقاضانامه را عالمتگذاري مي 18آن دسته از داوطلباني كه يكي از موارد بند  * تذكر:
 را اعالم نمايند. خود به منشي نياز ،هايي كه آزمون دارند)(براي رشته و پاسخگويي به سؤاالت

دفترچه راهنما، داراي مدرك تحصيلي كارشناسي  همين 3 همندرج در صفحاز شرايط اختصاصي  »ه«توجه به مفاد بند دسته از داوطلباني كه با آن :19در رديف 
 مربوط را عالمتگذاري نمايند. دايرهدر اين بند باشند، الزم است پيوسته در گروه پزشكي مي

بايست براساس جدول در گروه آموزشي پزشكي ميبه شركت صورت تمايل  درپيوسته در گروه پزشكي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي  :تبصره 
 د.نبا رشته امتحاني مربوط باشداراي مدرك كارداني متناسب همين دفترچه راهنما،  26صفحه ابتداي مندرج در  18شماره 
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آموختگي دوره كارداني (فوق ديپلم) خود را در محل مربوط درج و سپس كد رشته تحصيلي مدرك كارداني نام رشته تحصيلي دانشداوطلب بايد  :20در رديف 
 چهار رقمي است، استخراج و در مستطيل مربوط درج نمايد.  يهاي تحصيلي اين دفترچه راهنما كه هر يك عددخود را از جدول كد و نام رشته

 التحصيلكه از آن فارغرا اي سسهؤديپلم) قبلي و يا منام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل دريافت مدرك دوره كارداني (فوقكد و داوطلب بايد  :21در رديف 
 سايت سازمان سنجش آموزش كشور استخراج و در محل مربوط بنويسد.لينك مربوط در از  ،خواهد شد

مدرك كارداني (فوق مندرج در اند، الزم است معدل كل التحصيل شده و مدرك كارداني خود را اخذ نمودهداوطلباني كه در دوره كارداني فارغ :22در رديف 
 ديپلم) خود را در اين بند درج نمايند. 

انگين واحدهاي گذرانده تا پايان نيمسال اول سال التحصيل خواهند شد، الزم است ميفارغ 1399دانشجوياني كه در شهريور و يا بهمن ماه سال  :1 تبصره
 ) را در اين بند درج نمايند.30/11/1398( 1398-99تحصيلي 

به دريافت مدرك  ) موفق13/6/1399تا  11/6/1399آزمون (آن دسته از دانشجويان سال آخر، كه تا زمان توزيع اينترنتي كارت شركت در  :2تبصره 
در قسمت مربوط به ويرايش اطالعات، در تاريخ مقرر، التحصيلي خود شوند، الزم است نسبت به درج معدل فارغالتحصيلي در مقطع كارداني ميفارغ

 سازمان اقدام نمايند.اين پايگاه اطالع رساني 
 در محل مربوط درج نمايد.به صورت كامالً صحيح داوطلب بايد ماه و سال اخذ مدرك كارداني (فوق ديپلم) خود را  :23در رديف 
 داوطلب بايد دايره مربوط به نام گروه امتحاني را كه در آزمون آن شركت خواهد كرد، با عالمتگذاري مشخص نمايد. :24در رديف 
باشد، خود را كه متقاضي شركت در آن رشته مي بي آزمون)( ني (با آزمون) يا رشته صرفاً براساس سوابق تحصيليداوطلب بايد نام رشته امتحا :25در رديف 

باشد استخراج عددي سه رقمي مي دفترچه راهنما كه هر كدام اين 15تا  5جداول شماره با توجه به را  در محل مربوط بنويسد و سپس كد مربوط
 مستطيل مربوط درج نمايد. و در

 داوطلب بايد با انتخاب منحصراً يك مورد، زبان امتحاني خود را انتخاب نمايد.: 26در رديف 
داوطلبان شاغل به صورت  و همچنيندر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا قراردادي داوطلبان شاغل به صورت رسمي يا پيماني : 27در رديف 

اشتغال خود را  يتآموزش و پرورش بايد با عالمتگذاري در دايره مربوط وضع و فناوري و يا وزارت وزارت علوم، تحقيقاتدر يا پيماني و رسمي 
 مشخص نمايند.

مندرج  16را از جدول شماره دستورالعمل) كد (مورد) و عنوان مربوط نام و انتخاب رشته (موارد داوطلبان واجد شرايط بايد در فرم تقاضانامه ثبت :28در رديف 
 د.نهمين دفترچه راهنما درج نماي 20در صفحه 

ها و هاي روزانه و يا نوبت دوم (شبانه)، دانشگاهدوره هاي امتحاني مندرج در جدول ذيل، عالوه بر پذيرش درنظر به اينكه در برخي از رشته :29در رديف 
ها و مؤسسات آموزش عالي هاي تحصيلي دانشگاهمؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نيز پذيرش دارند، لذا داوطلبان عالقمند به انتخاب رشته

صورت اينترنتي، از طريق سايت اين منحصراً به ل،) رياهزار سهو  نود( 000/93مبلغ غيرانتفاعي الزم است ضمن دريافت كارت عالقمندي به 
هاي محل سازمان اقدام نموده و نسبت به عالمتگذاري اين بند اقدام نمايند. بديهي است در صورت عدم دريافت كارت عالقمندي به كدرشته

   ها را نخواهد داد.خاب اين قبيل رشتهها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، سامانه هوشمند انتخاب رشته به آنان اجازه انتدانشگاه

 پذيرند.ميدانشجو در آنها هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) كه مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هاي امتحاني با آزمون و رشتهرشته
 رشتهكد

 امتحاني
 امتحاني رشتهنام 

 رشتهكد
 امتحاني

 امتحاني رشتهنام 
 رشتهكد

 امتحاني
 امتحاني رشتهنام 

 رشتهكد
 امتحاني

 امتحاني رشتهنام 

 يخيتار بناهاي احياء و مرمت 603 * آمار 401  شهرسازي 217  كار محيط و صنعتي ايمني 202

 موسيقي (نوازندگي ساز ايراني) *  604 * عربي و ديني آموزش 502 مهندسي اجرايي عمران 232 برق 204

  تجسمي هنرهاي 605 آموزش و مترجمي زبان انگليسي * 504 آبياريمهندسي  301 توليد و ساخت 206

 302 ** كاغذ و چوب صنايع 207
 -مهندسي منابع طبيعي

 *زيست محيط
 پوشاك طراحي 606 * شناسي باستان 511

 * دامي نشأم با غذايي مواد بهداشت 702  ورزشي علوم 512 دامي توليدات 306 شيميايي صنايع 208

   * كريم نآقر معلم تربيت 513 گياهي توليدات 307 كامپيوتر 210

   حسابداري 514 شيالت 309 مواد ** 211

   * مديريت 518 شناسي و صنايع چوبچوب 310 ** معدن 213

   * ييقضا حقوق 519 غذايي صنايع و علوم 311 معماري 214

   دوخت طراحي و تكنولوژي 601  پزشكي گياه 312 ** مكانيك 215

   صنابع دستي *** 602 آبخيزداري و مرتع 314 برداري نقشه 216

منحصراً در  )،702و  604، 519،  518 ، 513، 511، 504، 502 ،401، 315، 302هاي امتحاني: ستاره (كدرشته داراي يك هاي امتحانيِدر رشتهدانشجو از آنجاكه پذيرش * ـ 
 ندارند.عالقمندي نيازي به پرداخت مبلغ مزبور هاي امتحاني كننده در رشتهگيرد، لذا داوطلبان شركتغيرانتفاعي صورت مي ـ سسات آموزش عالي غيردولتيؤم

ـ  سسات آموزش ؤمهاي محل توانند كدرشته) داوطلبان جنس زن منحصراً مي215 و 213، 211، 207هاي امتحاني: (كدرشته داراي دو ستاره هاي امتحانيِاز آنجاكه در رشته** 
 ندارند.عالقمندي نيازي به پرداخت مبلغ مزبور هاي امتحاني كننده در رشته شركتزن ، لذا داوطلبان را انتخاب نمايندعالي غيرانتفاعي و غيردولتي 

سسات آموزش عالي غيرانتفاعي ؤمهاي محل توانند كدرشتهمنحصراً مي مرد) داوطلبان جنس 602امتحاني: (كدرشته ستاره سهداراي  هاي امتحانيِاز آنجاكه در رشتهـ  ***
 ندارند.عالقمندي نيازي به پرداخت مبلغ مزبور هاي امتحاني كننده در رشته شركت مرد، لذا داوطلبان را انتخاب نمايندو غيردولتي 
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 فصل اول /شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو                                              1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

 24صفحه 

ها استانداوطلب بايد نام استان بومي خود را براساس تعريف استان بومي نوشته و كد آن را نيز كه عددي دو رقمي است، از جدول كد و نام : 30در رديف 
 و در محل مربوط درج نمايد.  همين دفترچه) استخراج 25صفحه مندرج در  17جدول شماره (

، در محل مربوط بنويسد و سپس كد براي تعيين حوزه امتحانيرا در زمان برگزاري آزمون داوطلب بايد نام شهرستان محل اقامت خود : 31در رديف 
مندرج در صفحه  17ماره ها (جدول شباشد، با اقتباس از جدول كد و نام استانك عدد چهار رقمي مييستان حوزه امتحاني خود را كه شهر
 مندرج در اين دفترچه راهنما در مستطيل مربوط درج نمايد. همين دفترچه) 25

 داوطلب بايد شماره تلفن ثابت و پيش شماره شهر محل سكونت خود را در مستطيل مربوط درج نمايد. :32در رديف 
 نمايد. مربوط درج محل تلفن همراه خود را درباشد، به منظور استفاده از خدمات پيام كوتاه و.... شماره چنانچه داوطلب داراي تلفن همراه مي: 33در رديف

كه  با توجه به اينكه مقرر گرديده در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون خدماتي از طريق ارسال پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني تذكر:* 
به عنوان هزينه  هزار) ريال شش( 000/6مبلغ نام با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت در زمان ثبت ،تمايل به استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند

 توانند از اين خدمات استفاده نمايند.استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي
 ز و يا خط تيره خودداري نمايد.باشد، در محل مربوط درج و از درج مميداوطلب بايد كدپستي دقيق خود را كه يك عدد ده رقمي مي :34در رديف 
 دفترچه اين 25صفحه مندرج در  17جدول شماره اقامت خود را از داوطلب بايد كد و نام استان و همچنين كد و نام شهرستان محل  :35در رديف 

باشد. ضمناً تكميل ادامه اقامت چهار رقمي مي هاي مربوط درج نمايد. كد استان دو رقمي و كد شهرستان محلراهنما استخراج و در محل
نشاني جديد خود را با ذكر دقيق مشخصات و  باشد (طي مراحل آزمون چنانچه نشاني داوطلب تغيير كند، الزم استآدرس نيز الزامي مي

تا  1ضمناً داوطلب بايد منطقه شهرداري محل سكونت خود را كه از عدد دهد). اً به سازمان سنجش آموزش كشور اطالعكد رهگيري، كتب
 باشد، در محل مربوط بدون مميز و يا خط تيره درج نمايد. مي 22

و كد شهرستان را عدد  41باشد، بايد در قسمت مربوط، كد استان را عدد خارج از كشور ايران مي داوطلباني كه محل اقامت آنها در تذكر مهم:
 درج نمايند. 9999

 باشد، الزم است نشاني پست الكترونيكي خود را در محل مربوط درج نمايد.مي (E–Mail)چنانچه داوطلب داراي پست الكترونيكي : 36در رديف 

د و با درنظرگرفتن جنس پذيرش نماينام و انتخاب رشته درج ميتتقاضانامه ثب 25بند رشته امتحاني خود كه در داوطلب بايد با توجه به  :37در رديف 
چهار رقمي  دمحل انتخابي را كه يك عد كدرشته 50و حداكثر  1حداقل دانشجو در هر يك از كد رشته محلهاي رشته امتحاني مربوط، 

 هاي مربوط درج نمايد. تمامياستخراج و در محل )همين دفترچه راهنما 132تا  29صفحات مندرج در ( 25تا  19از جداول شماره  ،است
 تكميل حداقل يك مورد از اين) انتخاب شوند (نام انتخاب رشتهتقاضانامه ثبت 25هاي انتخابي بايد از رشته امتحاني (بند محل كدرشته

 باشد).بند اجباري مي
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 فصل اول /شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو                                              1399كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال نام و انتخاب رشته آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 25صفحه 

 هاو شهرستان هااستان كد و نام -17شماره  جدول
 كد و نام استان  وكد شهرستان نام

ــهر( ــكو(1001آذرش ــتان )،1007هوراند (  )،1006)، اهر(1005)، اس )، 1016()، چاراويماق1014)، جلفا(1012)، تبريز(1010()، بناب1009آباد(بس
ـــراب1025خداآفرين( ـــتر(1017()، س ـــبس ـــير()، عجب1021)، ش غه(1026كليبر()، 1023ش ند(1028)، مرا كان(1029)، مر )، 1032)، مل

 ).1041) و هشترود(1040()، هريس1038)، ورزقان(1036(ميانه
 10 شرقيآذربايجان

شنويه1104(اروميه شهر(1111)، پلدشت(1109)، بوكان(1106()، ا )، 1123)، خوي(1119)، چايپاره(1117)، چالدران(1115)، تكاب(1113)، پيران
 11 غربيآذربايجان ).1140() و نقده1138()، مياندوآب1135)، مهاباد(1133)، ماكو(1131)، شوط(1129دژ()، شاهين1127()، سلماس1124(سردشت

ــوار()، بيله1202(اردبيل ــرعين(1211()، خلخال1208آباد()، پارس1205س ــگين1215()، گرمي1213)، كوثر(1201)، س ــهر()، مش )، 1219ش
 12 اردبيل ).1225) و نير(1222(نمين

ــتان(1302(وبيدگلآران ــفهان(1304)، اردس )، 1316)، چادگان(1314(وكرون)، تيران1325()، بويين مياندشــت1312()، برخوار1310)، اص
سار(1317شهر(خميني سميرم1321)، دهاقان(1340)، خوروبيابانك(1318)، خوان شاهين1320()،  )، 1324شهرضا()، 1322شهروميمه()، 
شهر(1326فريدن( شان1329()، فالورجان1327)، فريدون )، 1341)، نائين(1338)، مباركه(1336()، لنجان1334)، گلپايگان(1332()، كا
 ).1345) و نطنز(1342آباد(نجف

13 اصفهان

40 الـبرز ).4010) و نظرآباد(4008)، كرج(4012()، فرديس4005)، طالقان(4003)، ساوجبالغ(4007اشتهارد(
ــان( ــدان يالم1403آب يوان(1405()، ا ــدره1407)، ا هر()، دره1408()، ب لران1410شـــ ه يروان(1412()، د چرداول1414)، ســـ  ،()1415 ،(
14 ايالم ).1418() و مهران1419ملكشاهي(

) 1520()، كنگان1519()، عسلويه1518)، ديلم(1516)، دير(1514)، دشتي(1511()، دشتستان1506)، جم(1504()، تنگستان1502بوشهر(
15 بوشهر ).1522(و گناوه

شهر( سالم ستان(1602ا شت(1610)، بهار شوا(1616()، پرديس1604)، پاكد )، 1612كريم()، رباط1609)، دماوند(1607)، تهران(1633)، پي
16 تهران ).1636() و ورامين1625مالرد()، 1635()، قرچك1623)، قدس(1627)، فيروزكوه(1624)، شهريار(1622()، شميرانات1615(ري
).1717() و لردگان1713)، كيار(1712)، كوهرنگ(1710()، فارسان1709)، شهركرد(1707()، سامان1706()، بن1705()، بروجن1701(اردل  و چهارمحال

17 بختياري
ــرويه( ــرايان( )،1813)، زيركوه(1805)، درميان(1801)، خوســف(1802)، بيرجند(1810بش ــه(1807س ــربيش )، 1825)، طبس (1808)، س
18 جنوبي خراسان ).1818() و نهبندان1815)، قائنات(1811(فردوس
ستان(1908باخرز( سكن(1901)، بج )، 1922(حيدريه)، تربت1916جام(تربت )،1915صالح آباد()،1909)، تايباد(1906)، بينالود(1905)، برد

تاي( ناران()، 1926)، جوين(1923جغ يل1928چ باد()، خل )، 1937)، درگز(1942)، داورزن(1941)، خوشــــاب(1934()، خواف1930آ
ـــتخوار( ـــبزوار(1920)، زاوه(1940رش ـــرخس(1945)، س ـــمر(1951)، قوچان(1912)، فيروزه(1949)، فريمان(1947)، س )، 1953)، كاش

 ).1965) و نيشابور(1962والت()، مه1960)، مشهد(1957)، گناباد(1955كالت(
 19 رضوي خراسان

20 شمالي خراسان ).2016وسملقان() و مانه2017)، گرمه(2013)، فاروج(2011()، شيروان2003()، رازوجرگالن2008)، جاجرم(2005)، بجنورد(2002اسفراين(
شك(2107)، انديكا(2104)، اميديه(2121)، آغاجاري(2102آبادان( )، 2110)، باوي(2117ملك(باغ )،2115)، ايذه(2112)، اهواز(2109)، انديم

ـــهر( ندرماهش ـــهر(2111()، حميديه2124)، بهبهان(2120ب ـــت2129)، دزفول(2125)، خرمش ـــير(2131آزادگان()، دش )، 2132)، رامش
شادگان(2134رامهرمز( شوش2135)،  شتر(2138()،  شو سليمان2144)، اللي(2142)، گتوند(2166)، كارون(2140)،  سجد )، 2146()، م
 ).2151) و هويزه(2150)، هنديجان(2148هفتگل(

 21 خوزستان

22 زنجان ).2216(نشان) و ماه2214)، طارم(2201)، سلطانيه(2212()، زنجان2209)، خرمدره(2208()، خدابنده2204)، ايجرود(2202ابهر(
23 سمنان ).2308) و ميامي(2313مهدي شهر()، 2311)، گرمسار(2307)، شاهرود(2304سمنان()، 2303سرخه()، 2302()، دامغان2309آرادان(
ـــهر()، 2402بمپور ( )، 2422)، زهــك(2418()، زاهــدان2414()، زابــل2411)، دلگــان(2408()، خــاش2406)، چــابهــار(2403ايرانش

ـــراوان( ـــرباز(2425س ـــوران(2429)، س ـــيب س ـــتان(2433)، كنارك(2438)، قصـــرقند(2437)، فنوج(2430)، س )، 2416)، مهرس
 ).2435) و هيرمند(2448)، هامون(2446)، نيمروز(2440شهر()، نيك2419ميرجاوه(

24 بلوچستان و سيستان
ـــنجان2501آباده( ـــتهبان(2502()، ارس ـــارگاد(2509)، بوانات(2507)، اقليد(2504)، اس )، 2581)، خرامه(2515)، جهرم(2510)، پاس
سپيدان2526دشت(زرين)، 2524)، رستم(2522()، داراب2519)، خنج(2516بيد(خرم سروستان(2528()،  شيراز(2531)،   ،(2536 ،(

)، 2558)، الرستان(2557)، گراش(2535)، كوار(2551)، كازرون(2546)، قيروكارزين(2543)، فيروزآباد(2541)، فسا(2538فراشبند(
 ).2576ريز() و ني2571)، مهر(2568()، ممسني2565)، مرودشت(2561المرد(

25 فارس

26 قزوين ).2619() و قزوين2614()، تاكستان2610زهرا( )، بوئين2604)، البرز(2606)، آوج(2602آبيك(
27 قم ).2704(قم

نه( جار(2802با ندره2809)، دهگالن(2807)، بي باد(2812()، ديوا ـــروآ ـــقز(2814)، س ندج2817)، س ـــن )، 2822()، قروه2819()، س
28 كردستان ).2827() و مريوان2823كامياران(
ـــير(2903()، بافت2915)، انار(2901ارزوئيه( ـــنجان(2914)، راور(2902)، رابر(2912)، جيرفت(2908)، بم(2905)، بردس )، 2918)، رفس

)، 2907)، فهرج(2943)، فارياب(2932)، عنبرآباد(2929)، شهربابك(2927()، سيرجان2924)، زرند(2923)، ريگان(2921رودبارجنوب(
 ).2909) و نرماشير(2946)، منوجان(2944()، كهنوج2942)، كوهبنان(2940()، كرمان2934گنج(قلعه

29 كرمان
ـــالم بادغرباس پاوه3002(آ باجاني(3004()،  با ـــر(3011)، داالهو(3009)، جوانرود(3007)، ثالث  ـــرپل3013)، روانس )، 3014ذهاب( )، س

30 كرمانشاه ).3029() و هرسين3027()، گيالنغرب3025)، كنگاور(3024كرمانشاه()، 3020()، قصرشيرين3018)، صحنه(3016سنقر(
 و يلويهگهك ).3113() و لنده3116()، گچساران3114()، كهگيلويه3108)، دنا(3110)، چرام(3105)، بهمئي(3103)، بويراحمد(3115باشت(

31 بويراحمد
ـــهر( ندرگز(3203قال()، آق3202آزادش يان(3208(تركمن)، 3205)، ب باد()، علي3210)، رام له3213)، كردكوي(3212آ )، 3215()، كال

32 گلستان ).3223() و مينودشت3221)، مراوه تپه(3219()، گنبدكاووس3207)، گميشان(3217()، گرگان3222گاليكش(
)، 3319)، رودبار(3315رضـــوانشـــهر()، 3313)، رشـــت(3307)، بندرانزلي(3306)، املش(3304(اشـــرفيه)، آســـتانه3302آســـتارا(
ـــر( ـــياهكل(3323رودس ـــفت3325)، س ـــومعه3327()، ش ـــرا()، ص )، 3338()، الهيجان3336()، فومن3334()، طوالش3329س

 ).3343() و ماسال3341لنگرود(
33 گيالن

ــا( ــاد()، خرم3408)، پلــدختر(3407)، بروجرد(3405)، اليگودرز(3402ازن )، 3418)، دوره(3417دورود()، 3415()، دلفــان3413آب
34 لرستان ).3427) و كوهدشت(3422()، سلسله3424رومشكان(

مل( بل(3503آ با ـــر(3509)،  بابلس ـــهر(3512)،  كابن(3513)، بهش بار(3517)، تن چالوس3520)، جوي ـــر(3522()،  )، 3523)، رامس
)، 3534شهر()، قائم3532)، فريدونكنار(3516آباد(عباس)، 3533()، سيمرغ3529شمالي( )، سوادكوه3530()، سوادكوه3527ساري(

 ).3545) و نوشهر(3543)، نور(3539)، نكاء(3528)، مياندورود(3538)، محمودآباد(3536)، گلوگاه(3521(كالردشت
35 مازندران

يان(3602(اراك ـــت نداب(3607()، خمين3605()، تفرش3603)، آش جان(3609)، خ يه(3610)، دلي ند )، 3613)، ســــاوه(3612)، زر
36 مركزي ).3620) و محالت(3618)، كميجان(3604)، فراهان(3617شازند(

ـــي( ـــتك(3702ابوموس ـــاگرد(3705)، بس ـــيان(3712)، بندرلنگه(3709)، بندرعباس(3715)، بش ـــك3714)، پارس )، 3717()، جاس
37 هرمزگان ).3734ميناب() و 3730()، قشم3728)، سيريك(3726()، رودان3722)، خمير(3720آباد(حاجي

) و 3820)، نهاوند(3816)، مالير(3812()، كبودرآهنگ3822)، فامنين(3809()، رزن3806)، تويســركان(3804)، بهار(3801اســدآباد(
38 همدان ).3823(همدان
صدوق(3910)، خاتم(3908()، تفت3906)، بهاباد(3907)، بافق(3905)، اردكان(3902ابركوه( ) و 3918)، ميبد(3917مهريز()، 3913)، 

39 يزد ).3920يزد(
نام درج را در بندهاي مربوط در تقاضانامه ثبت 9999باشد كد و يا اقامت آنان خارج از كشور مي مدركداوطلباني كه محل: تولد، صدور شناسنامه، اخذ 

41 كشور خارج از نمايند.
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 فصل اول /شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو                                              1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

 26صفحه 

 تحصيلي دوره كارداني (فوق ديپلم)هاي كد و نام رشته -18جدول شماره 
 هاي تحصيلي كاردانيرشته

 گروه آموزشي پزشكي
 نام رشته تحصيليكد رشته
امداد سوانح                                            1001
امور امداد                                               1002
ايمني صنعتي و بهداشت عمومي                   1003
اي                                      بهداشت حرفه1004
هان و دندان                               بهداشت د1005
بهداشت عمومي                                       1006
بهداشت خانواده                 ـ بهداشت عمومي1007
ها              مبارزه با بيماري ـ بهداشت عمومي1008
بهداشت محيط                                        1009
بهداشت مدارس                                       1010
پرستاري                                                1011
پرستاري دندانپزشكي                                 1012
پروتزهاي دنداني                                      1013
اي                                      پزشكي هسته1014
اتاق عمل                      ـتكنسين اتاق عمل 1015
تكنسين ازمايشگاه شيمي                            1016
تكنسين حفاظت محيط زيست                      1017
تكنسين راديولوژي                                    1018
تكنولوژي راديولوژي                                  1019
راديوتراپي                                              1020
راديولوژي                                              1021
راديولوژي تشخيصي                                 1022
راهنماي بهداشت عمومي                            1023
               ها)(كليه گرايششيمي آزمايشگاهي 1024
علوم آزمايشگاهي                                     1025
كارداني مامايي                                        1026
كمك مهندس بهداشت                              1027
مدارك پزشكي                                        1028
هوشبري                                               1029
 پيش بيمارستاني هاي پزشكيفوريت1030
 تنفس درماني1031

 هاي تحصيلي كاردانيرشته
 فني و مهندسيگروه آموزشي 

 نام رشته تحصيليكد رشته
آبرساني و گازرساني                                  2001
ابزار سازي                                             2002
اتومكانيك و مكانيك                                 2003
ت                                                ارتباطا2004
استخراج معادن زغال سنگ و غير زغال سنگ   2005
استخراج معدن                                        2006
اكتشاف معدن                                         2007
الكتروتكنيك                                          2008
                      ها)(كليه گرايشالكتروتكنيك 2009
تجارت                        ـصنعتي  ـالكترونيك 2010
الكترونيك و مخابرات دريايي                       2011
                         ها)(كليه گرايشالكترونيك 2012
اويونيك هواپيمايي                                   2013
ايمني صنعتي و محيط كار                           2014
برق                                                     2015
برق صنعتي                                            2016
برنامه نويسي كامپيوتر                                2017
آهن                                  بهره برداري راه2018
بهره برداري سد و شبكه                             2019

 هاي تحصيلي كاردانيادامه رشته
 گروه آموزشي فني و مهندسي

 نام رشته تحصيليكد رشته
پتروشيمي                                              2020
پليمر                                                    2021
تأسيسات                                               2022
تأسيسات آبرساني                                     2023
تأسيسات حرارت و سياالت                          2024
تأسيسات حرارتي و برودتي                          2025
                           ها)(كليه گرايشتأسيسات 2026
ترويج و توسعه روستايي                             2027
تعميرات اپتيك و ليزر                                2028
تعميرات مكانيكي                                     2029
ها                                    تعميرات نيروگاه2030
تعمير و نگهداري هواپيما                            2031
                  ها)(كليه گرايشتعمير و نگهداري 2032
اي ماشين ابزار                        تكنسين حرفه2033
تكنولوژي ارتباطات و اطالعات                     2034
اي                      تكنولوژي فني انرژي هسته2035
توليد آهن و فوالد                                     2036
توليد صنعت سيمان                                   2037
تهويه و تبريد                                          2038
جوشكاري                                              2039
چاپ و نشر                                             2040
حمل و نقل ترافيك شهري                         2041
خط توليد صنايع سراميك                            2042
خط و ابنيه                                             2043
آهن                                    خط و ابنيه راه2044
مواد عمليات حرارتي                          خواص2045
خوردگي و حفاظت از فلزات                         2046
ذوب فلزات                                             2047
راديو و تلويزيون                                       2048
گري                                             ريخته2049
ساخت و توليد                                         2050
ترافيك                                    ـساختمان 2051
                           ها)(كليه گرايشساختمان 2052
سراميك صنعتي                                       2053
سفال و سراميك                                      2054
رساني                             هاي اطالعسيستم2055
سيمان و اسيد حفاري                                2056
شهرسازي                                              2057
شيمي صنعتي                                         2058
                               ها)(كليه گرايششيمي 2059
صنايع اتومبيل                                         2060
صنايع پالستيك                                       2061
صنايع شيميايي                                        2062
                    ها)(كليه گرايشصنايع شيميايي 2063
صنايع فلزي                                            2064
صنايع الستيك                                        2065
                               ها)(كليه گرايشصنايع 2066
صنعت رنگسازي                                      2067
طراحي جامدات                                       2068
                                   آالتطراحي ماشين2069
طراحي و نقشه كشي صنعتي                        2070
ناوبري                                 ـعلوم دريايي 2071
عالئم الكتريكي                                       2072
ساختمان                               راه و ـعمران 2073

 هاي تحصيلي كاردانيادامه رشته
 گروه آموزشي فني و مهندسي

 نام رشته تحصيليكد رشته
عمران روستايي                                       2074
عمران شهري                                         2075
عمليات پااليش                                       2076
عمليات حرارتي                                        2077
فلزكاري                                                2078
فناوري اطالعات                                      2079
فناوري اطالعات و ارتباطات                        2080
                         )محض و كاربردي(فيزيك 2081
قالب سازي                                            2082
قدرت                                                   2083
كاربرد كامپيوتر                                        2084
كارتوگرافي                                             2085
كاردان پرواز                                           2086
كاردان فني حفاري                                   2087
عمليات پتروشيمي            ـكاردان فني شيمي 2088
كاردان فني صدا و سيما                              2089
كاردان فني كشتي                                    2090
كاردان فني مكانيك                                  2091
كارداني ابزارسازي                                     2092
كارداني اپتيك                                         2093
كارداني پست                                          2094
كارداني پليمر                                          2095
كارداني تسليحات                                     2096
كارداني خلباني                                        2097
كارداني درودگري                                     2098
كارداني زمين شناسي                                 2099
كارداني شيشه                                         2100
ي حفاري                                  كارداني فن2101
كارداني ناوبري                                        2102
كارداني نورد فوالد                                    2103
كارداني هواشناسي                                    2104
كارداني هوانوردي                                     2105
كارهاي عمومي ساختمان                            2106
سخت افزار و نرم افزار                   ـ كامپيوتر2107
كنترل صنعتي                                         2108
كنترل كيفي خودرو                                   2109
كنترل كيفي قطعات خودرو                          2110
كنترل و ابزار دقيق                                   2111
كنترل و كيفيت در صنعت سيمان                  2112
ابزار                                             ماشين 2113
ژي                                               رمتالو2114
                           ها)(كليه گرايشژي رمتالو2115
                      ها)(كليه گرايشمجموعه برق 2116
            ها)گرايش كليه( وتوليدمجموعه ساخت2117
                   ها)(كليه گرايشمجموعه عمران 2118
                  ها)گرايش (كليهمجموعه كامپيوتر2119
                 ها)(كليه گرايشمجموعه مكانيك 2120
مخابرات هواپيمايي                                   2121
                            ها)(كليه گرايشمخابرات 2122
مدلسازي                                               2123
مديريت چاپ و نشر                                  2124
مراقبت پرواز                                           2125
                               ها)(كليه گرايشمعدن 2126
معلم فني الكتروتكنيك                              2127
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 فصل اول /شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو                                              1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

 27صفحه 

 هاي تحصيلي دوره كارداني (فوق ديپلم)كد و نام رشته -18ادامه جدول شماره 
 هاي تحصيلي كاردانيادامه رشته

 و مهندسي گروه آموزشي فني
 نام رشته تحصيليكد رشته
معلم فني برق قدرت                                 2128
معلم فني برق و الكترونيك                         2129
                     ها)(كليه گرايشمعلم فني برق 2130
معلم فني تأسيسات                                   2131
معلم فني تأسيسات آبرساني و گازرساني          2132
               ها)(كليه گرايشمعلم فني تأسيسات 2133
گري                                 معلم فني ريخته2134
معلم فني صنايع اتومبيل                             2135
معلم فني صنايع چوب                                2136
معلم فني صنايع شيميايي                            2137
معلم فني عمران                                      2138
معلم فني قالب سازي                                2139
نرم افزار                        ـمعلم فني كامپيوتر 2140
معلم فني ماشين ابزار                                 2141
معلم فني معماري                                     2142
معلم فني مكانيك                                    2143
معلم فني نقشه برداري                               2144
                             ها)(كليه گرايشمعماري 2145
مكانيك                                                2146
مكانيك خودرو                                        2147
تأسيسات عمومي صنايع         ـمكانيك صنايع 2148
مكانيك عمومي                                       2149
                            ها)(كليه گرايشمكانيك 2150
                                مواد پر انرژي          2151
                                  ها)(كليه گرايشمواد2152
مونتاژ خودرو                                           2153
                       ها)(كليه گرايشنقشه برداري 2154
كشي ساختمان                                  نقشه2155
كشي صنعتي                                    نقشه2156
                ها)(كليه گرايشكشي عمومي نقشه2157
كشي معماري                                    نقشه2158
شبكه       و سدـ  نگهداري و بهره برداري قنات2159
هاي راه سازي        نگهداري و تعميرات ماشين2160
نگهداري و مرمت ساختمان                         2161
هدايت راهبردي لوكوموتيو                          2162
 بهداشت در واحدهاي صنفيايمني 2163
 كارهاي عمومي ساختمان ـعمران 2164
 الكترونيك هواپيمايي2165
 تأسيسات الكترونيكي2166

 هاي تحصيلي كاردانيرشته
 گروه آموزشي كشاورزي

 نام رشته تحصيليكد رشته
آبياري                                                   3001
برداري از مناطق بياباني                 احيا و بهره3002
                             ها)(كليه گرايشامور دام 3003
امور زراعي و باغي                                    3004
امور فني كشاورزي                                   3005
بازيافت                                                 3006
باغباني عمومي                                        3007
بهداشت آبزيان                                        3008
هاي دامي                           بهداشت فراورده3009
بهداشت و بيماري آبزيان                            3010
گاو و گاوميش                       ـپرورش اسب 3011

 هاي تحصيلي كاردانيادامه رشته
 گروه آموزشي كشاورزي

 نام رشته تحصيليكد رشته
پرورش زنبور عسل                                   3012
پرورش طيور                                           3013
پرورش قارچ خوراكي                                 3014
پرورش گل و گياهان زينتي                         3015
هاي كشاورزي                      تعميرات ماشين3016
             ها)(كليه گرايشتكثيروپرورش آبزيان 3017
هاي كشاورزي                      تكنسين ماشين3018
تكنولوژي آب و خاك و آبياري                     3019
تكنولوژي امور زراعي و باغي                       3020
    ها)(كليه گرايشوژي پرورش دام و طيورتكنول3021
                 ها)(كليه گرايشتكنولوژي توليدات3022
تكنولوژي جنگلداري و چوب                        3023
پرورش كرم ابريشم                ـتكنولوژي دام 3024
تكنولوژي دامداري در مرتع                          3025
تكنولوژي شيالت                                     3026
                  ها)گرايش(كليه تكنولوژي صنايع 3027
هاي دريايي                       تكنولوژي فراورده3028
تكنولوژي گاوداري صنعتي                          3029
تكنولوژي گياه پزشكي                               3030
هاي كشاورزي                    تكنولوژي ماشين3031
تكنولوژي محيط زيست                              3032
مرتع و آبخيزداري                        تكنولوژي 3033
هاي گوشت و فراورده ـغذايي  تكنولوژي مواد3034

 گوشتي                                
هاي سردسيري                      تكنولوژي ميوه3035
چرم و ـ  پشم و پوست(تكنولوژي و فراوري 3036

 )پوست
                      ها)(كليه گرايشتوليدات دامي 3037
                    ها)(كليه گرايشتوليدات گياهي 3038
هاي روغني                                 توليد دانه3039
برنج                                     ـتوليد غالت 3040
توليد نهال                                              3041
توليد و بهره برداري از گياهان داروئي معطر      3042
(سبزي و سيفي و قارچ خوراكي توليد و پرورش 3043

                                  و ...)
        چاي و ...) ـپسته  ـ انگور( توليد و فراوري3044
اگروفارستري                     ـجنگلداري جامع 3045
هاي مرتبط                       جنگلداري و رشته3046
چوب و كاغذ                                           3047
زراعت و اصالح نباتات                               3048
هاي چوبي                                        سازه3049
هاي لبني                              شير و فراورده3050
تكثير و پرورش آبزيان                     ـشيالت 3051
                        ها)(كليه گرايشصنايع چوب 3052
                      ها)(كليه گرايشصنايع غذايي 3053
                        (نيشكر و...)صنايع قندسازي 3054
صنعت شيريني سازي                                3055
علوم دامي                                              3056
علوم گياهي                                            3057
شيالتي           ـ هاي دريايياوري فراوردهعمل3058
فراوري پوست و الياف                                3059
وراك دام                                   فراوري خ3060
فراوري مواد معدني                                   3061
كارداني آبخيزداري                                    3062
كارداني آب شناسي                                   3063

 هاي تحصيلي كاردانيادامه رشته
 گروه آموزشي كشاورزي

 نام رشته تحصيليكد رشته
كارداني زنبورداري                                    3064
كارداني مرتع                                           3065
كارداني مرتع داري                                    3066
                           ها)(كليه گرايشكشاورزي 3067
گل و گياهان زينتي                                   3068
آالت كشاورزي                                ماشين3069
محيط زيست                                          3070
مرغداري صنعتي                                      3071
هاي كشاورزي                     مكانسين ماشين3072
آالت                             مكانيزاسيون ماشين3073
هاي كشاورزي                 مكانيزاسيون ماشين3074

 هاي تحصيلي كاردانيرشته
 گروه آموزشي علوم پايه

 نام رشته تحصيليكد رشته
                                  ها)(كليه گرايش آمار4001
آموزش رياضي                                        4002
دبيري رياضي                                          4003
رياضي و آمار                                          4004
                              ها)(كليه گرايشرياضي 4005
زمين شناسي                                           4006
زيست شناسي                                         4007
                                       شيمي            4008
                           ها)(كليه گرايشعلوم پايه 4009
فيزيك                                                  4010

 هاي تحصيلي كاردانيرشته
 آموزشي علوم انسانيگروه 

 نام رشته تحصيليكد رشته
                        ها)(كليه گرايشآتش نشاني 5001
آزمايشگاه علوم                                        5002
اقتصاد بازرگاني                                        5003
اقتصاد صنعتي                                         5004
اقتصادكار و بهره وري                                5005
اقتصاد نظري                                          5006
الهيات حوزه                                            5007
                              ها)(كليه گرايشالهيات 5008
                 ها)(كليه گرايشامور اداري و مالي 5009
امور بانكي                                              5010
امور بيمه                                               5011
امور پرورشي                                           5012
امور تربيتي و پرورشي                                5013
امور دولتي                                             5014
                       ها)(كليه گرايشامور فرهنگي 5015
امور كشور و مدني                                    5016
گمركي                                             امور5017
امور مالي و مالياتي                                   5018
آموزش ابتدائي                                         5019
آموزش حرفه و فن                                   5020
يني و عربي                                 آموزش د5021
آموزش راهنمايي و مشاوره                          5022
آموزش زبان انگليسي                                5023
آموزش زبان و ادبيات فارسي                        5025
آموزش علوم تجربي                                  5026
آموزش قران كريم                                    5027
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 28صفحه 

 هاي تحصيلي دوره كارداني (فوق ديپلم)كد و نام رشته -18ادامه جدول شماره 
 هاي تحصيلي كاردانيادامه رشته

 گروه آموزشي علوم انساني
 نام رشته تحصيليكد رشته
آموزش كودكان استثنايي                            5028
آموزش و پرورش ابتدائي                             5029
ايرانگردي و جهانگردي                              5030
بانكداري                                               5031
ريزي آموزشي                                  برنامه5032
ريزي درسي                                     برنامه5033
پيش دبستاني                                          5034
تاريخ                                                    5035
       ها)(كليه گرايشتربيت بدني و علوم ورزشي5036
تربيت مربي امور تربيتي                              5037
تربيت مربي مراكز پيش دبستاني                   5038
تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي                   5039
تربيت معلم قرآن                                      5040
تربيت معلم مطالعات اجتماعي                      5041
تغذيه                                                    5042
تكنولوژي آموزشي                                    5043
جامعه شناسي                                          5044
جغرافيا                                                  5045
جغرافياي انساني و روستايي                         5046
حرفه و فن                                             5047
حسابداري و بازرگاني                                 5048
                          ها)(كليه گرايشحسابداري 5049
حقوق قضايي                                          5050
خبرنگاري                                              5051

امور فرهنگي و مسافرتي  ـخدمات اجتماعي 5052
 جهانگردي                                

خدمات پرورشي                                       5053
دبيري اقتصاد                                          5054
دبيري تاريخ                                           5055
دبيري تربيت بدني                                    5056
دبيري جغرافيا                                         5057
دبيري زبان انگليسي                                  5058
دبيري زيست شناسي                                 5059
دبيري شيمي                                          5060
              ها)(كليه گرايشاجتماعي دبيري علوم5061
دبيري فيزيك                                         5062
دبيري مطالعات اجتماعي                             5063
ديني و عربي                                          5064
                  ها)(كليه گرايشراهنماي آموزشي 5065
روابط عمومي                                          5066
روانشناسي كودكان استثنائي                        5067
                         ها)(كليه گرايشروانشناسي 5068
زبان انگليسي                                          5069
زبان و ادبيات فارسي                                 5070
سطح حوزه علميه قم                                 5071
علوم اجتماعي                                         5072
علوم اداري                                             5073
روابط عمومي            ـعلوم ارتباطات اجتماعي 5074
                     ها)(كليه گرايشعلوم اقتصادي 5075
                      ها)(كليه گرايشعلوم انتظامي 5076
علوم انساني                                            5077
علوم بانكي                                             5078
علوم تجربي                                           5079
                        ها)(كليه گرايشعلوم تربيتي 5080

 هاي تحصيلي كاردانيادامه رشته
 گروه آموزشي علوم انساني

 نام رشته تحصيليكد رشته
علوم سياسي                                           5081
علوم قران و حديث                                   5082
علوم قضايي                                           5083
علوم نظامي                                            5084
عمليات كشوري                                       5085
فرهنگ و معارف اسالمي                            5086
كارداني اداري و مالي                                 5087
كارداني اقتصاد                                        5088
كارداني بازرگاني                                      5089
كارداني باستان شناسي                               5090
كارداني تاريخ                                          5091
كارداني جغرافيا                                        5092
بيگري ورزش                             كارداني مر5093
كارداني مردم شناسي                                 5094
         ها)(كليه گرايشكتابداري و اطالع رساني 5095
                )گرايش كم توان( كودكان استثنائي5096
كودكياري                                              5097
مترجمي زبان انگليسي                               5098
متصدي امور اموزشي                                 5099
مددكاري اجتماعي                                    5100
مديريت امور امداد                                    5101
بازرگاني دولتي               ـ مور دولتيمديريت ا5102
مديريت امور فرهنگي و خدمات اجتماعي         5103
مديريت بازرگاني                                      5104
               ها)(كليه گرايشريزيبرنامهمديريت 5105
مديريت بيمه                                           5106
مديريت توسعه روستائي                              5107
مديريت خانواده                                       5108
            ها)(كليه گرايشمديريت روابط عمومي5109
مديريت صنعتي                                       5110
مديريت كسب و كار                                  5111
                             ها)(كليه گرايشمديريت 5112
مديريت نظامي                                        5113
خدمات اجتماعي امور فرهنگي         مديريت و 5114
خدمات اقامتي                  ـمديريت هتلداري 5115
موزشيار                                         آمربي 5116
مربي كودك                                           5117
مربي معلولين ذهني                                  5118
مربي ورزش                                           5119
مشاوره                                                  5120
مطالعات اجتماعي                                     5121
موزه داري                                              5122
                        ها)(كليه گرايشميهمانداري 5123
 مديريت امور بانكي5124
 مديريت امور گمركي5125
 حسابداري صنعتي 5126
 بازاريابي5127

 هاي تحصيلي كاردانيرشته
 گروه آموزشي هـــنر

 نام رشته تحصيليكد رشته
                    ها)گرايش (كليهارتباط تصويري 6001
امور فرهنگي و هنري                                6002
                        اموزش هنرهاي تجسمي    6003

 هاي تحصيلي كاردانيادامه رشته
 آموزشي هـــنرگروه 

 نام رشته تحصيليكد رشته
تكنولوژي طراحي و دوخت                          6004

طراحي و  ـفرش دستباف  ـتكنولوژي نساجي 6005
 دوخت                                    

حفاظت و مرمت آثار و بناهاي تاريخي             6006
خواص و مواد                                          6007
خياطي                                                  6008
دوخت تجارتي                                         6009
ها و بناهاي تاريخي                  راهنماي موزه6010
هاي نمايشي                        ساخت عروسك6011
                                ها)يه گرايش(كلسينما6012
آرايي سينما                                     صحنه6013
گرايش فرش                         ـصنايع دستي 6014
                       ها)گرايش (كليهصنايع دستي 6015
صنايع نساجي                                          6016
طراحي لباس                                          6017
عكاسي خبري                                         6018
علوم هنري                                            6019
                         ها)(كليه گرايشفيلم سازي 6020
فيلمنامه نويسي                                        6021
كارداني عكاسي                                       6022
كارداني فيلم برداري                                  6023
كارداني قلمزني                                        6024
                          ها)(كليه گرايشكارگرداني 6025
گرافيك                                                 6026
گرافيك رايانه                                          6027
گريم و ماسك                                         6028
معلم فني ارتباط تصويري                            6029
معلم فني تكنولوژي طراحي و دوخت              6030
معلم فني گرافيك                                     6031
ساز ايراني و جهاني                       ـ موسيقي6032
نقاشي                                                   6033
نمايش و هنرهاي نمايشي                           6034
نوازندگي ساز ايراني                                   6035
نوازندگي ساز جهاني                                  6036
هنر                                                      6037
                  ها)(كليه گرايشهنرهاي تجسمي 6038
هنرهاي چوبي                                         6039
هنرهاي سنتي                                         6040
 مجسمه سازي6041

 هاي تحصيلي كاردانيرشته
 گروه آموزشي دامپزشكي

 نام رشته تحصيليكد رشته
بهداشتيار دامپزشكي                                  7001
تكنسين دامپزشكي                                   7002
علوم آزمايشگاهي دامپزشكي                        7003

 تحصيلي كاردانيهاي ساير رشته
هاي كارداني   هاي تحصيلي دورهرشته ساير9999
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 19ها/جدول شماره فصل دوم/جداول كدرشته محل                 1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

 29صفحه 

هاي علوم پزشكي مسئوليتي ها و دانشكدههاي گروه آموزشي علوم پزشكي، دانشگاهشدگان رشته محلدر صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد پذيرفتهتذكر: 
 ال عدم تشكيل كالس نخواهند داشت.بدر ق

 هاي گروه آموزشي پزشكيكدرشته محل -19جدول شماره 
 تكنولوژي اتاق عمل - 101

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش

كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

ويژه پرسنل رسمي  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 1001 علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايراندانشگاه  - 15 5 10 نيروهاي مسلح

 روزانه 1002 كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز  - 15 زن مرد خوابگاه مشاركتي(ظرفيت محدود)
 روزانه 1003 دانشگاه علوم پزشكي ايالم 20 - زن مرد
 روزانه 1004 اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - 20 13 7

دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذارياين 
 خوابگاه ندارد.

 روزانه 1005 دانشگاه علوم پزشكي زابل - 20 زن مرد

 روزانه 1006 دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه) - 20 زن مرد
 روزانه 1007 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - 15 10 5

 روزانه 1008 علوم پزشكي شيرازدانشگاه  - 20 10 10
 روزانه 1009 دانشگاه علوم پزشكي قم - 15 زن مرد

 روزانه 1010 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - 15 زن مرد فاقد خوابگاه
 روزانه 1011 دانشكده علوم پزشكي گراش 20 - زن مرد

 شهريه پرداز 1012 كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز  - 5 زن مرد فاقد خوابگاه

 شهريه پرداز 1013 دانشگاه علوم پزشكي ايالم 5 - زن مرد

 شهريه پرداز 1014 اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - 3 1 2

 شهريه پرداز 1015 دانشگاه علوم پزشكي قم - 3 زن مرد

 شهريه پرداز 1016 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - 8 زن مرد فاقد خوابگاه

 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 102
 روزانه 1017 دانشگاه علوم پزشكي اراك - 20 10 10 محدوديت در واگذاري خوابگاه

 روزانه 1018 دانشگاه علوم پزشكي ايران 10 - زن مرد
 روزانه 1019 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - 24 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال

 روزانه 1020 رشت (محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت) -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  - 21 10 11 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -محدوديت نقل و انتقال   روزانه 1021 دانشكده علوم پزشكي بهبهان 25 - زن مرد

 شهريه پرداز 1022 دانشگاه علوم پزشكي ايران 2 - زن مرد

 شهريه پرداز 1023 رشت (محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت) -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  - 4 2 2 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 بهداشت عمومي - 103
 روزانه 1024 دانشگاه علوم پزشكي اراك 20 - 10 10 محدوديت در واگذاري خوابگاه

 روزانه 1025 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - 25 زن مرد فاقد خوابگاه
 روزانه 1026 دانشگاه علوم پزشكي اروميه - 25 زن مرد
 روزانه 1027 دانشگاه علوم پزشكي ايالم - 25 زن مرد

 روزانه 1028 دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 20 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
خوابگاه ندارد.اين دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري   روزانه 1029 بجنورد -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  35 - 17 18

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري 
 خوابگاه ندارد.

 روزانه 1030 دانشگاه علوم پزشكي زابل - 10 زن مرد

 روزانه 1031 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - 25 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 1032 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 20 - 10 10
 روزانه 1033 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - 26 13 13

 روزانه 1034 دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل شهرستان سپيدان) 25 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 1035 سنندج -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  25 - زن مرد
 روزانه 1036 دانشگاه علوم پزشكي كرمان - 30 زن مرد
 روزانه 1037 گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  - 20 زن مرد
 روزانه 1038 دانشگاه علوم پزشكي گناباد - 25 13 12

 روزانه 1039 دانشكده بهداشت رشت)رشت (محل تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  - 20 10 10 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 25 - زن مرد فاقد خوابگاه
خرم آباد (محل تحصيل موسسه آموزش  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 عالي سالمت درود)
 روزانه 1040

 روزانه 1041 ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  - 20 زن مرد
 روزانه 1042 دانشگاه علوم پزشكي مشهد - 15 7 8
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 19ها/جدول شماره فصل دوم/جداول كدرشته محل                 1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

 30صفحه 

 بهداشت عمومي - 103ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 1043 دانشگاه علوم پزشكي يزد 40 - 20 20 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 روزانه 1044 دانشكده علوم پزشكي بهبهان 25 - زن مرد در واگذاري خوابگاهعدم تعهد  -محدوديت نقل و انتقال 
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري 

 خوابگاه ندارد.
 نوبت دوم 1045 دانشگاه علوم پزشكي زابل - 5 زن مرد

 شهريه پرداز 1046 شهرستان سپيدان)دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل  5 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 1047 دانشگاه علوم پزشكي گناباد - 3 زن مرد

 شهريه پرداز 1048 رشت (محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت) -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  - 5 3 2 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 1049 دانشگاه علوم پزشكي مشهد - 5 2 3

 مهندسي بهداشت محيط - 104
 روزانه 1050 دانشگاه علوم پزشكي اراك - 20 زن مرد
 روزانه 1051 دانشگاه علوم پزشكي ايالم - 25 12 13
 روزانه 1052 دانشگاه علوم پزشكي بابل 20 - زن مرد

 روزانه 1053 دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 30 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 1054 دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه - 20 زن مرد

ظرفيت خوابگاه  -ممنوعيت انتقال از اين دانشگاه 
 دولتي محدود مي باشد

 روزانه 1055 دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - 25 زن مرد

گونه تعهدي براي واگذاري اين دانشگاه هيچ
 خوابگاه ندارد.

 روزانه 1056 زابلدانشگاه علوم پزشكي  - 12 زن مرد

 روزانه 1057 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 15 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 1058 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - 20 10 10
 روزانه 1059 سنندج -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  - 25 زن مرد
 روزانه 1060 گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  - 20 زن مرد

 روزانه 1061 رشت (محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت) -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  - 20 8 12 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -محدوديت نقل و انتقال   روزانه 1062 دانشكده علوم پزشكي بهبهان 25 - زن مرد
 روزانه 1063 دانشكده علوم پزشكي سيرجان - 20 زن مرد فاقد خوابگاه دولتي

 شهريه پرداز 1064 رشت (محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت) -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  - 5 2 3 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 ساخت پروتزهاي دنداني - 105
 روزانه 1065 دانشگاه علوم پزشكي تهران - 8 زن مرد
 روزانه 1066 تهران -پزشكي شهيد بهشتي  دانشگاه علوم - 8 زن مرد
 شهريه پرداز 1067 دانشگاه علوم پزشكي تهران - 8 زن مرد
 شهريه پرداز 1068 تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  - 8 زن مرد

 تكنولوژي پرتوشناسي - 107
ويژه پرسنل رسمي  -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 1069 دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران - 15 5 10 نيروهاي مسلح

داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان 
 ويژه داوطلبان بومي استان اصفهان -چادگان 

 روزانه 1070 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان 
 داوطلبان بومي استان اصفهانويژه  -سميرم 

 روزانه 1071 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان 
 ويژه داوطلبان بومي استان اصفهان -خوانسار 

 روزانه 1072 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 1 زن مرد

 روزانه 1073 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 10 زن مرد
 روزانه 1074 دانشگاه علوم پزشكي ايران - 20 زن مرد

 روزانه 1075 دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس - 5 زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
-داراي تعهد خدمت محضري در استان هرمزگان 

 -عدم واگذاري خوابگاه  -ممنوعيت نقل و انتقال 
 ويژه داوطلبان بومي استان هرمزگان

 روزانه 1076 دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس - 10 زن مرد

محل ثبت نام و محل تحصيل دانشكده علوم 
 پزشكي شوشتر

10 10 - 20 
اهواز (محل تحصيل دانشكده علوم  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 پزشكي شوشتر)
 روزانه 1077

 روزانه 1078 زاهداندانشگاه علوم پزشكي  15 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 1079 دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه) - 20 زن مرد
 روزانه 1080 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 20 - زن مرد
 روزانه 1081 دانشگاه علوم پزشكي كرمان - 30 زن مرد
 روزانه 1082 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - 12 6 6
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 31صفحه 

 تكنولوژي پرتوشناسي - 107ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 1083 ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  - 15 زن مرد
 روزانه 1084 مشهددانشگاه علوم پزشكي  - 15 زن مرد

 نوبت دوم 1085 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 10 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 شهريه پرداز 1086 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 5 زن مرد

محل ثبت نام و تحصيل دانشكده علوم پزشكي 
 شوشتر

2 2 - 4 
دانشكده علوم اهواز (محل تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 پزشكي شوشتر)
 شهريه پرداز 1087

 شهريه پرداز 1088 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 4 - زن مرد
 شهريه پرداز 1089 دانشگاه علوم پزشكي كرمان - 3 زن مرد
 شهريه پرداز 1090 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - 3 زن مرد

 علوم آزمايشگاهي - 110
ويژه پرسنل رسمي  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 1091 دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران - 15 5 10 نيروهاي مسلح

 روزانه 1092 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 10 زن مرد
 روزانه 1093 دانشگاه علوم پزشكي ايالم - 20 زن مرد

 روزانه 1094 عباس دانشگاه علوم پزشكي بندر - 5 زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
-داراي تعهد خدمت محضري در استان هرمزگان 

 -عدم واگذاري خوابگاه -ممنوعيت نقل و انتقال 
 ويژه داوطلبان بومي استان هرمزگان

 روزانه 1095 دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس - 10 زن مرد

محل ثبت نام و محل تحصيل دانشكده علوم 
 پزشكي بهبهان

10 10 - 20 
اهواز (محل تحصيل دانشكده علوم  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 پزشكي بهبهان)
 روزانه 1096

 روزانه 1097 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - 15 زن مرد فاقد خوابگاه -ممنوعيت انتقال 
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري 

 خوابگاه ندارد.
 روزانه 1098 زابل دانشگاه علوم پزشكي 20 - زن مرد

 روزانه 1099 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 20 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
ويژه داوطلبان بومي  -ممنوعيت نقل و انتقال 
 استان خراسان رضوي

 روزانه 1100 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 25 - زن مرد

 روزانه 1101 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - 20 زن مرد
 روزانه 1102 دانشگاه علوم پزشكي شيراز - 20 زن مرد
 روزانه 1103 دانشگاه علوم پزشكي كرمان 18 - زن مرد
 روزانه 1104 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - 15 زن مرد
 روزانه 1105 گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  - 15 زن مرد

 روزانه 1106 خرم آباد -پزشكي لرستان دانشگاه علوم  - 15 زن مرد فاقد خوابگاه
 روزانه 1107 ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  - 15 زن مرد
 روزانه 1108 دانشگاه علوم پزشكي مشهد - 25 زن مرد
 روزانه 1109 دانشگاه علوم پزشكي يزد - 15 زن مرد
 روزانه 1110 دانشكده علوم پزشكي گراش 20 - زن مرد

 نوبت دوم 1111 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - 10 زن مرد فاقد خوابگاه -انتقال ممنوعيت 
 نوبت دوم 1112 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 20 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال

 شهريه پرداز 1113 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 5 زن مرد
پردازشهريه  1114 دانشگاه علوم پزشكي ايالم - 5 زن مرد  

محل ثبت نام و تحصيل دانشكده علوم پزشكي 
 بهبهان

3 2 - 5 
اهواز (محل تحصيل دانشكده علوم  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 پزشكي بهبهان)
 شهريه پرداز 1115

 شهريه پرداز 1116 دانشگاه علوم پزشكي شيراز - 4 زن مرد
 شهريه پرداز 1117 دانشگاه علوم پزشكي كرمان 2 - زن مرد
 شهريه پرداز 1118 گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  - 5 زن مرد

 شهريه پرداز 1119 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - 8 زن مرد فاقد خوابگاه

 مامايي - 111
 روزانه 1120 كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز  - 12 زن - خوابگاه مشاركتي(ظرفيت محدود)

عدم تعهد در واگذاري -ممنوعيت نقل و انتقال 
 20 - زن - خوابگاه

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند (محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت 
 قاين)

 روزانه 1121

 روزانه 1122 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - 10 زن -
 روزانه 1123 دانشگاه علوم پزشكي قم 15 - زن -

 روزانه 1124 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - 20 زن - فاقد خوابگاه
 روزانه 1125 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - 15 زن - عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
محل تحصيل  -عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 روزانه 1126 دانشگاه علوم پزشكي يزد 15 - زن - دانشكده پرستاري و مامايي

عدم تعهد در واگذاري -انتقال ممنوعيت نقل و 
با اخذ تعهد خدمت در شهرستان  -خوابگاه 

بمپور به ميزان سه برابر مدت تحصيل تحت 
ويژه  -پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 

 داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان

 روزانه 6266 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 2 زن -
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 32صفحه 

 مامايي - 111ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
عدم تعهد در واگذاري -ممنوعيت نقل و انتقال 

با اخذ تعهد خدمت در شهرستان  -خوابگاه 
ايرانشهر به ميزان سه برابر مدت تحصيل تحت

ويژه  -علوم پزشكي ايرانشهر  پوشش دانشكده
 داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان

 روزانه 6267 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 2 زن -

عدم تعهد در واگذاري -ممنوعيت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد خدمت در شهرستان  -خوابگاه 

چابهار به ميزان سه برابر مدت تحصيل تحت 
ويژه  -پزشكي ايرانشهر پوشش دانشكده علوم 

 داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان

 روزانه 6268 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 2 زن -

عدم تعهد در واگذاري -ممنوعيت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد خدمت در شهرستان -خوابگاه 

دلگان به ميزان سه برابر مدت تحصيل تحت 
ويژه  -ايرانشهر پوشش دانشكده علوم پزشكي 

 داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان

 روزانه 6269 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 2 زن -

عدم تعهد در واگذاري -ممنوعيت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد خدمت در شهرستان -خوابگاه 

سرباز به ميزان سه برابر مدت تحصيل تحت 
ويژه  -پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 

 داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان

 روزانه 6270 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 2 زن -

عدم تعهد در واگذاري -ممنوعيت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد خدمت در شهرستان -خوابگاه 

فنوج به ميزان سه برابر مدت تحصيل تحت 
ويژه  -پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 

 داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان

 روزانه 6271 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 2 زن -

عدم تعهد در واگذاري -ممنوعيت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد خدمت در شهرستان  -خوابگاه 

قصرقند به ميزان سه برابر مدت تحصيل تحت 
ويژه  -پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 

 بومي استان سيستان و بلوچستانداوطلبان 

 روزانه 6272 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 2 زن -

عدم تعهد در واگذاري -ممنوعيت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد خدمت در شهرستان -خوابگاه 

كنارك به ميزان سه برابر مدت تحصيل تحت 
ويژه  -پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 

 سيستان و بلوچستانداوطلبان بومي استان 

 روزانه 6273 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 2 زن -

عدم تعهد در واگذاري -ممنوعيت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد خدمت در شهرستان -خوابگاه 

مهرستان به ميزان سه برابر مدت تحصيل 
-تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 

بلوچستانويژه داوطلبان بومي استان سيستان و 

 روزانه 6274 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 2 زن -

عدم تعهد در واگذاري -ممنوعيت نقل و انتقال 
با اخذ تعهد خدمت در شهرستان  -خوابگاه 

نيكشهر به ميزان سه برابر مدت تحصيل تحت 
ويژه  -پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 

 داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان

 روزانه 6275 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 2 زن -

 روزانه 1128 دانشكده علوم پزشكي خلخال - 15 زن - فاقد خوابگاه -ممنوعيت نقل و انتقال 
 روزانه 1129 دانشكده علوم پزشكي ساوه - 20 زن - خوابگاه مشاركتي (محدوديت در پذيرش)

 روزانه 1130 علوم پزشكي سيرجاندانشكده  - 20 زن - فاقد خوابگاه دولتي
 روزانه 1131 دانشكده علوم پزشكي شوشتر 15 - زن - فاقد خوابگاه

 روزانه 1132 دانشكده علوم پزشكي مراغه 12 - زن -
 روزانه 1133 دانشكده علوم پزشكي نيشابور 20 - زن - فاقد خوابگاه
 شهريه پرداز 1134 كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز  - 8 زن - فاقد خوابگاه

 شهريه پرداز 1135 دانشگاه علوم پزشكي قم 5 - زن -
محل تحصيل -عدم تعهد در واگذاري خوابگاه 

 شهريه پرداز 1136 دانشگاه علوم پزشكي يزد 8 - زن - دانشكده پرستاري و مامايي

 شهريه پرداز 1137 دانشكده علوم پزشكي ساوه - 5 زن - خوابگاه مشاركتي (محدوديت در پذيرش)
 شهريه پرداز 1138 دانشكده علوم پزشكي مراغه 6 - زن -

 مدارك پزشكي - 112
محل ثبت نام و محل تحصيل دانشكده علوم 

 20 - 10 10 پزشكي بهبهان
اهواز (محل تحصيل دانشكده علوم  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 پزشكي بهبهان)
 روزانه 1139

تحصيل دانشكده علوم محل ثبت نام و محل 
 پزشكي بهبهان

2 3 - 5 
اهواز (محل تحصيل دانشكده علوم  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 پزشكي بهبهان)
 شهريه پرداز 1140

www.GhadamYar.com

http://www.GhadamYar.com


 19ها/جدول شماره فصل دوم/جداول كدرشته محل                 1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

 33صفحه 

 هوشبري – 113
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

ويژه پرسنل رسمي  -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 1141 دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران - 15 5 10 نيروهاي مسلح
 روزانه 1142 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - 15 زن مرد فاقد خوابگاه

داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در 
ويژه داوطلبان بومي  - شهرستان فريدون شهر

 استان اصفهان
 روزانه 1143 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در 
ويژه داوطلبان بومي استان اصفهان -شهرستان سميرم   روزانه 1144 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 1 زن مرد

در شهرستان داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل 
 روزانه 1145 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 1 زن مرد ويژه داوطلبان بومي استان اصفهان -چادگان 

 روزانه 1146 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 10 زن مرد
 روزانه 1147 كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز  - 15 زن مرد خوابگاه مشاركتي(ظرفيت محدود)

 روزانه 1148 دانشگاه علوم پزشكي ايالم - 20 زن مرد
 روزانه 1149 دانشگاه علوم پزشكي بابل - 20 زن مرد

محل ثبت نام و محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي
 20 - 10 10 بهبهان

اهواز (محل تحصيل دانشكده علوم  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 روزانه 1150 پزشكي بهبهان)

 روزانه 1151 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 10 - زن مرد انتقالممنوعيت نقل و 
 روزانه 1152 دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه) - 20 زن مرد
 روزانه 1153 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - 15 زن مرد
 روزانه 1154 دانشگاه علوم پزشكي شيراز - 20 10 10
 روزانه 1155 دانشگاه علوم پزشكي قم - 15 زن مرد
 روزانه 1156 گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  - 15 زن مرد

 روزانه 1157 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - 15 زن مرد فاقد خوابگاه
 روزانه 1158 دانشكده علوم پزشكي گراش 20 - زن مرد

 12 - زن مرد 
الرستان (محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي دانشكده علوم پزشكي 

 حضرت زينب س الرستان)
 روزانه 1159

 نوبت دوم 1160 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 5 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 شهريه پرداز 1161 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 5 زن مرد

 شهريه پرداز 1162 كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز  - 5 زن مرد فاقد خوابگاه
 شهريه پرداز 1163 دانشگاه علوم پزشكي ايالم - 5 زن مرد

محل ثبت نام و محل تحصيل دانشكده علوم پزشكي
 5 - 2 3 بهبهان

اهواز (محل تحصيل دانشكده علوم  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 پزشكي بهبهان)

 شهريه پرداز 1164

 شهريه پرداز 1165 پزشكي قمدانشگاه علوم  - 3 زن مرد
 شهريه پرداز 1166 گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  - 5 زن مرد

 شهريه پرداز 1167 خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - 8 زن مرد فاقد خوابگاه

 متمركز)مارستاني (پذيرش به صورت نيمهفوريت هاي پزشكي پيش بي - 114
 روزانه 1168 دانشگاه علوم پزشكي اراك - 15 - مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در 
ويژه داوطلبان بومي استان اصفهان -شهرستان سميرم   روزانه 1169 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 1 - مرد

 داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان
 روزانه 1170 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 1 - مرد ويژه داوطلبان بومي استان اصفهان -اردستان 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان 
 روزانه 1171 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 1 - مرد ويژه داوطلبان بومي استان اصفهان -گلپايگان 

 روزانه 1172 پزشكي اصفهاندانشگاه علوم  - 10 - مرد
 روزانه 1173 كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز  - 30 - مرد خوابگاه مشاركتي(ظرفيت محدود)

 روزانه 1174 دانشگاه علوم پزشكي ايالم - 20 - مرد
 روزانه 1175 دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس - 10 - مرد عدم واگذاري خوابگاه

 روزانه 1176 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 20 - مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه 
 روزانه 1177 دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه - 15 - مرد

ر قبال واگذاري خوابگاه اين دانشگاه تعهدي د
 ندارد.

 روزانه 1178 بجنورد -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  - 18 - مرد
 روزانه 1179 دانشگاه علوم پزشكي دزفول - 20 - مرد

 روزانه 1180 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - 25 - مرد فاقد خوابگاه  -ممنوعيت انتقال 
ي براي واگذاري اين دانشگاه هيچ گونه تعهد

 خوابگاه ندارد. 
 روزانه 1181 دانشگاه علوم پزشكي زابل - 21 - مرد

ابگاه اعم از دولتي و فاقد هر گونه خو
 خودگردان 

 - 20 - مرد
دانشگاه علوم پزشكي زنجان (محل تحصيل دانشكده پرستاري شهرستان 

 ابهر)
 روزانه 1182

 روزانه 1183 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - 20 - مرد
 روزانه 1184 دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه) - 20 - مرد

 روزانه 1185 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - 3 - مرد ويژه داوطلبان بومي استان تهران
 روزانه 1186 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - 7 - مرد
 روزانه 1187 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (محل تحصيل دانشكده پرستاري بروجن) - 15 - مرد
 روزانه 1188 (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني)دانشگاه علوم پزشكي شيراز  - 20 - مرد

 روزانه 1189 دانشگاه علوم پزشكي شيراز - 20 - مرد 
 روزانه 1190 دانشگاه علوم پزشكي فسا - 20 - مرد 
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 34صفحه 

 متمركز)مارستاني (پذيرش به صورت نيمهفوريت هاي پزشكي پيش بي - 114ادامه 
 توضيحات

نيمسالظرفيت پذيرش  جنس پذيرش  
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 1191 دانشگاه علوم پزشكي قزوين - 18 - مرد 
 روزانه 1192 دانشگاه علوم پزشكي قم - 20 - مرد 
 روزانه 1193 سنندج -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  - 25 - مرد 
 روزانه 1194 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - 15 - مرد 
 روزانه 1195 دانشگاه علوم پزشكي گناباد - 20 - مرد 

 - 14 - مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
رشت (محل تحصيل دانشكده پرستاري و  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

 روزانه 1196 مامايي شهيد بهشتي رشت)

 - 15 - مرد فاقد خوابگاه 
خرم آباد (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 روزانه 1197 پرستاري اليگودرز)
 روزانه 1198 ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  - 15 - مرد

 - 15 - مرد 
ساري (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 روزانه 1199 پيراپزشكي آمل)
 روزانه 1200 دانشگاه علوم پزشكي مشهد - 18 - مرد

 روزانه 1201 دانشگاه علوم پزشكي همدان - 20 - مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه 
 روزانه 1202 دانشگاه علوم پزشكي يزد - 15 - مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه 

گذاري خوابگاه و امكانات عدم تعهد در وا
 روزانه 1203 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 25 - مرد رفاهي 

 روزانه 1204 دانشكده علوم پزشكي مراغه - 20 - مرد
 روزانه 1205 دانشكده علوم پزشكي نيشابور - 15 - مرد فاقد خوابگاه

 شهريه پرداز 1206 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 5 - مرد
 شهريه پرداز 1207 كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز  - 5 - مرد خوابگاه فاقد

 - 4 - مرد 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت 

 ممسني)
 شهريه پرداز 1208

 شهريه پرداز 1209 دانشگاه علوم پزشكي قم - 4 - مرد
 شهريه پرداز 1210 سنندج -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  - 5 - مرد
 شهريه پرداز 1211 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - 5 - مرد

 - 4 - مرد واگذاري خوابگاه عدم تعهد در 
رشت (محل تحصيل دانشكده پرستاري و  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

 مامايي شهيد بهشتي رشت)
 شهريه پرداز 1212

 شهريه پرداز 1213 دانشگاه علوم پزشكي مشهد - 2 - مرد
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه محل تحصيل  

 انپرديس خودگرد
 شهريه پرداز 1214 دانشگاه علوم پزشكي همدان - 5 - مرد

گذاري خوابگاه با پرداخت عدم تعهد در وا
 شهريه 

 شهريه پرداز 1215 دانشگاه علوم پزشكي يزد (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي يزد) - 5 - مرد

 هاي گروه فني و مهندسيكدرشته محل -20جدول شماره 
 ايمني صنعتي و محيط كار - 202

 روزانه 1216 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  30 - - مرد
 روزانه 1217 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  - 30 - مرد
 روزانه 1218 امام علي(ع) -حرفه اي پسران شماره دو يزد آموزشكده فني و  30 - - مرد
 روزانه 1219 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  - 30 - مرد
 روزانه 1220 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  30 - زن -
 روزانه 1221 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 30 زن -
 نوبت دوم 1222 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  10 - - مرد
 نوبت دوم 1223 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1224 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  10 - - مرد
 نوبت دوم 1225 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1226 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 غيرانتفاعي 1227 ايوان كي -دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1228 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1229 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1230 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1231 مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1232 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1233 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1234 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1235 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1236 ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1237 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1238 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1239 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1240 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1241 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1242 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1243 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  80 - زن مرد
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 35صفحه 

 ايمني صنعتي و محيط كار - 202ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 1244 گچساران -فراز موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1245 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1246 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1247 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1248 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1249 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1250 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1251 آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1252 بندرعباس -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1253 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1254 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1255 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  80 - زن مرد

 تكنولوژي الكترونيك مهندسي - 204
 روزانه 1256 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  30 - زن مرد
 روزانه 1257 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  30 - - مرد
 روزانه 1258 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  - 30 - مرد
 روزانه 1259 حرفه اي پسران خرم آبادآموزشكده فني و  30 - - مرد
 روزانه 1260 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد - 30 - مرد
 روزانه 1261 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دزفول 30 - - مرد
 روزانه 1262 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دزفول - 30 - مرد
 روزانه 1263 پسران رشتآموزشكده فني و حرفه اي  25 - - مرد
 روزانه 1264 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 15 - مرد
 روزانه 1265 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سبزوار 30 - - مرد
 روزانه 1266 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 30 - - مرد
 روزانه 1267 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 30 - مرد
 روزانه 1268 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  24 - - مرد
 روزانه 1269 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  - 24 - مرد
 روزانه 1270 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه 30 - - مرد
 روزانه 1271 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 30 - مرد
 روزانه 1272 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  35 - - مرد
 روزانه 1273 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  - 35 - مرد
 روزانه 1274 شهيد باهنر -حرفه اي پسران شماره يك زاهدان آموزشكده فني و  30 - - مرد
 روزانه 1275 شهيد باهنر -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك زاهدان  - 30 - مرد
 روزانه 1276 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد 35 - - مرد
 روزانه 1277 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد - 35 - مرد
 روزانه 1278 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 20 - - مرد
 روزانه 1279 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 20 - مرد
 روزانه 1280 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قوچان 30 - - مرد
 روزانه 1281 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قوچان - 30 - مرد
 روزانه 1282 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الرستان 25 - - مرد
 روزانه 1283 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الرستان - 25 - مرد
 روزانه 1284 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب 25 - - مرد
 روزانه 1285 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب - 25 - مرد
 روزانه 1286 و حرفه اي دختران ساريآموزشكده فني  30 - زن -
 روزانه 1287 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري - 30 زن -
 روزانه 1288 آموزشكده فني و حرفه اي قاين 30 - - مرد
 روزانه 1289 آموزشكده فني و حرفه اي قاين - 30 - مرد
 روزانه 1290 شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  20 - - مرد
 روزانه 1291 شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 20 - مرد
 روزانه 1292 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  25 - - مرد
 روزانه 1293 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 25 - مرد
 روزانه 1294 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  30 - - مرد
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 36صفحه 

 مهندسي تكنولوژي الكترونيك - 204ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 1295 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 1296 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  20 - - مرد
 روزانه 1297 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 15 - مرد
 روزانه 1298 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 روزانه 1299 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  - 20 - مرد
 روزانه 1300 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  20 - - مرد
 روزانه 1301 امام علي(ع) -حرفه اي پسران كردكوي دانشكده فني و  - 20 - مرد
 روزانه 1302 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  35 - - مرد
 روزانه 1303 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 20 - مرد
 روزانه 1304 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 روزانه 1305 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 نوبت دوم 1306 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  5 - زن مرد
 نوبت دوم 1307 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  10 - - مرد
 نوبت دوم 1308 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1309 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد 10 - - مرد
 نوبت دوم 1310 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد - 10 - مرد
 نوبت دوم 1311 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دزفول 10 - - مرد
 نوبت دوم 1312 پسران دزفولآموزشكده فني و حرفه اي  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1313 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 25 - - مرد
 نوبت دوم 1314 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 15 - مرد
 نوبت دوم 1315 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سبزوار 15 - - مرد
 نوبت دوم 1316 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 10 - - مرد
 نوبت دوم 1317 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 10 - مرد
 نوبت دوم 1318 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  16 - - مرد
 نوبت دوم 1319 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  - 16 - مرد
 نوبت دوم 1320 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه 10 - - مرد
 نوبت دوم 1321 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 10 - مرد
 نوبت دوم 1322 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 1323 امام علي(ع) -اي پسران شماره دو يزد  آموزشكده فني و حرفه - 5 - مرد
 نوبت دوم 1324 شهيد باهنر -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك زاهدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 1325 شهيد باهنر -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك زاهدان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1326 پسران شهركردآموزشكده فني و حرفه اي  5 - - مرد
 نوبت دوم 1327 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد - 5 - مرد
 نوبت دوم 1328 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 20 - - مرد
 نوبت دوم 1329 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 20 - مرد
 نوبت دوم 1330 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قوچان 10 - - مرد
 نوبت دوم 1331 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قوچان - 10 - مرد
 نوبت دوم 1332 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الرستان 15 - - مرد
 نوبت دوم 1333 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الرستان - 15 - مرد
 نوبت دوم 1334 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب 15 - - مرد
 نوبت دوم 1335 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب - 15 - مرد
 نوبت دوم 1336 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 10 - زن -
 نوبت دوم 1337 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري - 10 زن -
 نوبت دوم 1338 آموزشكده فني و حرفه اي قاين 10 - - مرد
 نوبت دوم 1339 آموزشكده فني و حرفه اي قاين - 10 - مرد
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  15 - - مرد  نوبت دوم 1340
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 15 - مرد  نوبت دوم 1341
 نوبت دوم 1342 شهيد باهنر -حرفه اي پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و  15 - - مرد
 نوبت دوم 1343 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 15 - مرد
 نوبت دوم 1344 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  10 - - مرد
 نوبت دوم 1345 شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان  دانشكده فني و حرفه اي - 10 - مرد
 نوبت دوم 1346 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  15 - - مرد
 نوبت دوم 1347 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 20 - مرد
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 الكترونيكمهندسي تكنولوژي  - 204ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 1348 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 نوبت دوم 1349 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  - 20 - مرد
 نوبت دوم 1350 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  20 - - مرد
 نوبت دوم 1351 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  - 20 - مرد
 نوبت دوم 1352 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  15 - - مرد
 نوبت دوم 1353 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1354 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 نوبت دوم 1355 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 غيرانتفاعي 1356 كيايوان  -دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1357 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1358 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1359 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1360 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1361 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1362 دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1363 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1364 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1365 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1366 تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 1367 موسسه غيرانتفاعي آمل 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1368 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1369 سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1370 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1371 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1372 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1373 قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1374 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1375 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1376 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1377 آبيك -موسسه غيرانتفاعي اوج  80 - - مرد
 غيرانتفاعي 1378 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1379 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1380 كرمان -غيرانتفاعي بعثت موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1381 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1382 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1383 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1384 غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوارموسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1385 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1386 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1387 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1388 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1389 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1390 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1391 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1392 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1393 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1394 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1395 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1396 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1397 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1398 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1399 مشهد -خاوران موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1400 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  80 - زن مرد
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 مهندسي تكنولوژي الكترونيك - 204ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 1401 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1402 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1403 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1404 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1405 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1406 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1407 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1408 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1409 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1410 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1411 رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1412 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1413 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1414 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1415 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1416 تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  80 - - مرد
 غيرانتفاعي 1417 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1418 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1419 بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1420 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1421 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1422 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1423 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1424 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1425 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1426 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1427 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1428 نايين -عالمه ناييني موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1429 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1430 امير كال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1431 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1432 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1433 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1434 گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1435 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1436 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1437 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1438 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1439 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1440 موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1441 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1442 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1443 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1444 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1445 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1446 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1447 بندرعباس -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1448 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1449 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1450 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  80 - زن مرد
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 20ها/جدول شماره فصل دوم/جداول كدرشته محل                 1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

 39صفحه 

 مهندسي تكنولوژي الكترونيك گرايش عمومي - 204
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 غيرانتفاعي 1451 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي برق گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع - 204
 روزانه 1452 امام صادق(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آستانه اشرفيه  30 - - مرد
 روزانه 1453 امام صادق(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آستانه اشرفيه  - 30 - مرد
 روزانه 1454 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 30 - - مرد
 روزانه 1455 بابلآموزشكده فني و حرفه اي پسران  - 30 - مرد
 روزانه 1456 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بهشهر 30 - - مرد
 روزانه 1457 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بهشهر - 30 - مرد
 روزانه 1458 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خمين 30 - - مرد
 روزانه 1459 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خمين - 30 - مرد
 روزانه 1460 آموزشكده فني و حرفه اي پسران فردوس 35 - - مرد
 روزانه 1461 آموزشكده فني و حرفه اي پسران فردوس - 35 - مرد
 روزانه 1462 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت 40 - - مرد
 روزانه 1463 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت - 25 - مرد
 روزانه 1464 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مالير 30 - - مرد
 روزانه 1465 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مالير - 30 - مرد
 روزانه 1466 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نوشهر 25 - - مرد
 روزانه 1467 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نوشهر - 25 - مرد
 روزانه 1468 انقالب اسالمي -حرفه اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و  18 - - مرد
 روزانه 1469 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 18 - مرد
 روزانه 1470 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  25 - - مرد
 روزانه 1471 امام محمدباقر(ع) -حرفه اي پسران شماره يك ساري دانشكده فني و  - 25 - مرد
 روزانه 1472 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  30 - - مرد
 روزانه 1473 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 1474 شهيد صدوقي -پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه اي  35 - - مرد
 روزانه 1475 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 35 - مرد
 نوبت دوم 1476 امام صادق(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آستانه اشرفيه  10 - - مرد
 نوبت دوم 1477 امام صادق(ع) -اشرفيه  آموزشكده فني و حرفه اي پسران آستانه - 10 - مرد
 نوبت دوم 1478 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 10 - - مرد
 نوبت دوم 1479 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 10 - مرد
 نوبت دوم 1480 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بهشهر 10 - - مرد
 نوبت دوم 1481 پسران بهشهر آموزشكده فني و حرفه اي - 10 - مرد
 نوبت دوم 1482 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خمين 10 - - مرد
 نوبت دوم 1483 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خمين - 10 - مرد
 نوبت دوم 1484 آموزشكده فني و حرفه اي پسران فردوس 5 - - مرد
 نوبت دوم 1485 آموزشكده فني و حرفه اي پسران فردوس - 5 - مرد
 نوبت دوم 1486 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت 10 - - مرد
 نوبت دوم 1487 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت - 5 - مرد
 نوبت دوم 1488 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مالير 10 - - مرد
 نوبت دوم 1489 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مالير - 10 - مرد
 نوبت دوم 1490 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نوشهر 15 - - مرد
 نوبت دوم 1491 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نوشهر - 15 - مرد
 نوبت دوم 1492 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 نوبت دوم 1493 انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه اي  - 18 - مرد
 نوبت دوم 1494 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  15 - - مرد
 نوبت دوم 1495 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 15 - مرد
 نوبت دوم 1496 شهيد چمران -حرفه اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و  10 - - مرد
 نوبت دوم 1497 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1498 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 1499 شهيد صدوقي -پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه اي  - 5 - مرد
 غيرانتفاعي 1500 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1501 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 80 - زن مرد
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 40صفحه 

 مهندسي تكنولوژي برق گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع - 204ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 1502 تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 1503 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1504 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1505 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1506 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1507 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1508 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1509 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1510 تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  80 - - مرد
 غيرانتفاعي 1511 كاشان -فيض كاشاني موسسه غيرانتفاعي عالمه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1512 گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1513 كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1514 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1515 آستانه اشرفيه -غيرانتفاعي مهر آستان موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1516 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1517 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1518 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1519 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت - 204
 روزانه 1520 دانشگاه بيرجند (محل تحصيل دانشكده فني فردوس) 60 - زن مرد
 روزانه 1521 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  30 - - مرد
 روزانه 1522 امام خميني(ره) -فني و حرفه اي پسران آباده آموزشكده  - 30 - مرد
 روزانه 1523 شريف -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ابركوه  35 - - مرد
 روزانه 1524 شريف -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ابركوه  - 35 - مرد
 روزانه 1525 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  30 - - مرد
 روزانه 1526 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 30 - مرد
 روزانه 1527 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  25 - - مرد
 روزانه 1528 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  - 25 - مرد
 روزانه 1529 شهيد بهشتي -اردكان آموزشكده فني و حرفه اي پسران  25 - - مرد
 روزانه 1530 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  - 25 - مرد
 روزانه 1531 آموزشكده فني و حرفه اي پسران استهبان 30 - - مرد
 روزانه 1532 آموزشكده فني و حرفه اي پسران استهبان - 30 - مرد
 روزانه 1533 و حرفه اي پسران اسالم آباد غربآموزشكده فني  40 - - مرد
 روزانه 1534 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب - 20 - مرد
 روزانه 1535 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم 30 - - مرد
 روزانه 1536 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم - 30 - مرد
 روزانه 1537 فني و حرفه اي پسران بابلآموزشكده  30 - - مرد
 روزانه 1538 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 30 - مرد
 روزانه 1539 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  30 - - مرد
 روزانه 1540 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  - 30 - مرد
 روزانه 1541 آموزشكده فني و حرفه اي پسران تفت 35 - - مرد
 روزانه 1542 آموزشكده فني و حرفه اي پسران تفت - 35 - مرد
 روزانه 1543 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جاجرم 35 - - مرد
 روزانه 1544 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جاجرم - 35 - مرد
 روزانه 1545 اي پسران خرم آبادآموزشكده فني و حرفه  30 - - مرد
 روزانه 1546 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد - 30 - مرد
 روزانه 1547 آموزشكده فني و حرفه اي پسران داراب 30 - - مرد
 روزانه 1548 آموزشكده فني و حرفه اي پسران داراب - 30 - مرد
 روزانه 1549 دورودآموزشكده فني و حرفه اي پسران  30 - - مرد
 روزانه 1550 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دورود - 30 - مرد
 روزانه 1551 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 25 - - مرد
 روزانه 1552 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 15 - مرد
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 41صفحه 

 مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت - 204ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 1553 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل 30 - - مرد
 روزانه 1554 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل - 30 - مرد
 روزانه 1555 اي پسران زرندآموزشكده فني و حرفه  15 - - مرد
 روزانه 1556 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زرند - 15 - مرد
 روزانه 1557 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان 30 - - مرد
 روزانه 1558 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان - 30 - مرد
 روزانه 1559 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ساوه 30 - - مرد
 روزانه 1560 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ساوه - 30 - مرد
 روزانه 1561 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سبزوار 25 - - مرد
 روزانه 1562 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سبزوار - 25 - مرد
 روزانه 1563 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 30 - - مرد
 روزانه 1564 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 30 - مرد
 روزانه 1565 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سيرجان 30 - - مرد
 روزانه 1566 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سيرجان - 30 - مرد
 روزانه 1567 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو ساري 30 - - مرد
 روزانه 1568 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو ساري - 30 - مرد
 روزانه 1569 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه 30 - - مرد
 روزانه 1570 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 30 - مرد
 روزانه 1571 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  30 - - مرد
 روزانه 1572 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  - 30 - مرد
 روزانه 1573 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  15 - - مرد
 روزانه 1574 چمرانشهيد  -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  - 15 - مرد
 روزانه 1575 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهر بابك 30 - - مرد
 روزانه 1576 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهر بابك - 30 - مرد
 روزانه 1577 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد 30 - - مرد
 روزانه 1578 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد - 30 - مرد
 روزانه 1579 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شيروان 35 - - مرد
 روزانه 1580 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شيروان - 35 - مرد
 روزانه 1581 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  30 - - مرد
 روزانه 1582 كتولآباد آموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  - 30 - مرد
 روزانه 1583 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين 30 - - مرد
 روزانه 1584 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين - 30 - مرد
 روزانه 1585 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 20 - - مرد
 روزانه 1586 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 20 - مرد
 روزانه 1587 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج 20 - - مرد
 روزانه 1588 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج - 12 - مرد
 روزانه 1589 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان 40 - - مرد
 روزانه 1590 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان - 25 - مرد
 روزانه 1591 و حرفه اي پسران گلپايگان آموزشكده فني 30 - - مرد
 روزانه 1592 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گلپايگان - 30 - مرد
 روزانه 1593 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت 40 - - مرد
 روزانه 1594 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت - 25 - مرد
 روزانه 1595 اي پسران ممسنيآموزشكده فني و حرفه  35 - - مرد
 روزانه 1596 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ممسني - 35 - مرد
 روزانه 1597 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب 25 - - مرد
 روزانه 1598 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب - 25 - مرد
 روزانه 1599 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نهاوند 30 - - مرد
 روزانه 1600 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نهاوند - 30 - مرد
 روزانه 1601 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج 30 - - مرد
 روزانه 1602 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج - 30 - مرد
 روزانه 1603 آموزشكده فني و حرفه اي طبس 30 - - مرد
 روزانه 1604 آموزشكده فني و حرفه اي طبس - 30 - مرد
 روزانه 1605 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 35 - - مرد
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 42صفحه 

 مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت - 204ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 1606 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 35 - مرد
 روزانه 1607 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  30 - - مرد
 روزانه 1608 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 30 - مرد
شهيد قاضي طباطبايي -يك اروميه دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره  25 - - مرد  روزانه 1609
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  - 25 - مرد  روزانه 1610
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  20 - - مرد  روزانه 1611
شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه اي  - 20 - مرد  روزانه 1612
 روزانه 1613 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 25 - - مرد
 روزانه 1614 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 25 - مرد
 روزانه 1615 اسالميانقالب  -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  30 - - مرد
 روزانه 1616 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 30 - مرد
 روزانه 1617 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  25 - - مرد
 روزانه 1618 محمدباقر(ع)امام  -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 25 - مرد
 روزانه 1619 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  25 - - مرد
 روزانه 1620 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 25 - مرد
 روزانه 1621 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  30 - - مرد
 روزانه 1622 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 1623 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  20 - - مرد
 روزانه 1624 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 15 - مرد
 روزانه 1625 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  25 - - مرد
 روزانه 1626 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  - 25 - مرد
 روزانه 1627 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 روزانه 1628 شهيد رجايي -كاشان دانشكده فني و حرفه اي پسران  - 20 - مرد
 روزانه 1629 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  35 - - مرد
 روزانه 1630 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 20 - مرد
 نوبت دوم 1631 دانشگاه بيرجند (محل تحصيل دانشكده فني فردوس) 20 - زن مرد
 نوبت دوم 1632 امام خميني(ره) -فني و حرفه اي پسران آباده آموزشكده  10 - - مرد
 نوبت دوم 1633 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1634 شريف -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ابركوه  5 - - مرد
 نوبت دوم 1635 شريف -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ابركوه  - 5 - مرد
 نوبت دوم 1636 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  10 - - مرد
 نوبت دوم 1637 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1638 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  15 - - مرد
 نوبت دوم 1639 رازي -فني و حرفه اي پسران اردبيل  آموزشكده - 15 - مرد
 نوبت دوم 1640 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  15 - - مرد
 نوبت دوم 1641 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  - 15 - مرد
 نوبت دوم 1642 آموزشكده فني و حرفه اي پسران استهبان 10 - - مرد
 نوبت دوم 1643 آموزشكده فني و حرفه اي پسران استهبان - 10 - مرد
 نوبت دوم 1644 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب 10 - - مرد
 نوبت دوم 1645 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب - 10 - مرد
 نوبت دوم 1646 ايالم آموزشكده فني و حرفه اي پسران 10 - - مرد
 نوبت دوم 1647 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم - 10 - مرد
 نوبت دوم 1648 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 10 - - مرد
 نوبت دوم 1649 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 10 - مرد
 نوبت دوم 1650 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  10 - - مرد
 نوبت دوم 1651 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1652 آموزشكده فني و حرفه اي پسران تفت 5 - - مرد
 نوبت دوم 1653 آموزشكده فني و حرفه اي پسران تفت - 5 - مرد
 نوبت دوم 1654 جاجرمآموزشكده فني و حرفه اي پسران  5 - - مرد
 نوبت دوم 1655 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جاجرم - 5 - مرد
 نوبت دوم 1656 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد 10 - - مرد
 نوبت دوم 1657 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد - 10 - مرد
 نوبت دوم 1658 دارابآموزشكده فني و حرفه اي پسران  10 - - مرد
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 43صفحه 

 مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت - 204ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 1659 آموزشكده فني و حرفه اي پسران داراب - 10 - مرد
 نوبت دوم 1660 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دورود 10 - - مرد
 نوبت دوم 1661 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دورود - 10 - مرد
 نوبت دوم 1662 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 25 - - مرد
 نوبت دوم 1663 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 15 - مرد
 نوبت دوم 1664 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل 10 - - مرد
 نوبت دوم 1665 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل - 10 - مرد
 نوبت دوم 1666 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زرند 15 - - مرد
 نوبت دوم 1667 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زرند - 15 - مرد
 نوبت دوم 1668 و حرفه اي پسران زنجان آموزشكده فني 10 - - مرد
 نوبت دوم 1669 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان - 10 - مرد
 نوبت دوم 1670 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ساوه 10 - - مرد
 نوبت دوم 1671 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ساوه - 10 - مرد
 نوبت دوم 1672 پسران سبزوار آموزشكده فني و حرفه اي 15 - - مرد
 نوبت دوم 1673 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سبزوار - 15 - مرد
 نوبت دوم 1674 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 10 - - مرد
 نوبت دوم 1675 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 10 - مرد
 نوبت دوم 1676 سيرجان آموزشكده فني و حرفه اي پسران 10 - - مرد
 نوبت دوم 1677 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سيرجان - 10 - مرد
 نوبت دوم 1678 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو ساري 10 - - مرد
 نوبت دوم 1679 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو ساري - 10 - مرد
 نوبت دوم 1680 حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و  10 - - مرد
 نوبت دوم 1681 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 10 - مرد
 نوبت دوم 1682 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 1683 شهيد ديباج -همدان آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1684 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  15 - - مرد
 نوبت دوم 1685 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  - 15 - مرد
 نوبت دوم 1686 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهر بابك 10 - - مرد
 نوبت دوم 1687 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهر بابك - 10 - مرد
 نوبت دوم 1688 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد 10 - - مرد
 نوبت دوم 1689 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد - 10 - مرد
 نوبت دوم 1690 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شيروان 5 - - مرد
 نوبت دوم 1691 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  10 - - مرد
 نوبت دوم 1692 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1693 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين 10 - - مرد
 نوبت دوم 1694 قزوينآموزشكده فني و حرفه اي پسران  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1695 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 20 - - مرد
 نوبت دوم 1696 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 20 - مرد
 نوبت دوم 1697 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج 12 - - مرد
دومنوبت  1698 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج - 20 - مرد  

 نوبت دوم 1699 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان 10 - - مرد
 نوبت دوم 1700 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان - 5 - مرد
 نوبت دوم 1701 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گلپايگان 10 - - مرد
 نوبت دوم 1702 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گلپايگان - 10 - مرد
 نوبت دوم 1703 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت 10 - - مرد
 نوبت دوم 1704 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت - 5 - مرد
 نوبت دوم 1705 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ممسني 5 - - مرد
 نوبت دوم 1706 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ممسني - 5 - مرد
 نوبت دوم 1707 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب 15 - - مرد
 نوبت دوم 1708 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب - 15 - مرد
 نوبت دوم 1709 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نهاوند 10 - - مرد
 نوبت دوم 1710 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نهاوند - 10 - مرد
 نوبت دوم 1711 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج 10 - - مرد
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 44صفحه 

 مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت - 204ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 1712 ياسوج آموزشكده فني و حرفه اي پسران - 10 - مرد
 نوبت دوم 1713 آموزشكده فني و حرفه اي طبس 10 - - مرد
 نوبت دوم 1714 آموزشكده فني و حرفه اي طبس - 10 - مرد
 نوبت دوم 1715 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 5 - - مرد
 نوبت دوم 1716 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 5 - مرد
 نوبت دوم 1717 شهيد يزدان پناه -فني و حرفه اي پسران سنندج دانشكده  10 - - مرد
 نوبت دوم 1718 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 10 - مرد
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  15 - - مرد  نوبت دوم 1719
شهيد قاضي طباطبايي -حرفه اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و  - 15 - مرد  نوبت دوم 1720
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  15 - - مرد  نوبت دوم 1721
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 15 - مرد  نوبت دوم 1722
 نوبت دوم 1723 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 15 - - مرد
 نوبت دوم 1724 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 15 - مرد
 نوبت دوم 1725 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  10 - - مرد
 نوبت دوم 1726 انقالب اسالمي -شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه اي پسران  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1727 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  15 - - مرد
 نوبت دوم 1728 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 15 - مرد
 نوبت دوم 1729 شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز دانشكده فني و حرفه اي  15 - - مرد
 نوبت دوم 1730 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 15 - مرد
 نوبت دوم 1731 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  10 - - مرد
 نوبت دوم 1732 شهيد چمران -شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه اي پسران  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1733 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  15 - - مرد
 نوبت دوم 1734 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 20 - مرد
 نوبت دوم 1735 سراپسران صومعه دانشكده فني و حرفه اي  15 - - مرد
 نوبت دوم 1736 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  - 15 - مرد
 نوبت دوم 1737 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 نوبت دوم 1738 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  - 20 - مرد
 نوبت دوم 1739 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  15 - - مرد
 نوبت دوم 1740 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 1741 ايوان كي -دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1742 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1743 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1744 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1745 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1746 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1747 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1748 دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1749 بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1750 آبيك -غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني دانشگاه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1751 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1752 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1753 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1754 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1755 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1756 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1757 سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1758 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1759 رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1760 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1761 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1762 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1763 كرمان -موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1764 قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  80 - زن مرد
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 45صفحه 

 مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت - 204ادامه 
 توضيحات

نيمسالظرفيت پذيرش  جنس پذيرش  
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 1765 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1766 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1767 آبيك - موسسه غيرانتفاعي اوج 80 - - مرد
 غيرانتفاعي 1768 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1769 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1770 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1771 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1772 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1773 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1774 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1775 چالوس -دانش ويندگان موسسه غيرانتفاعي پ 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1776 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1777 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1778 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1779 گلوگاه مازندران -غيرانتفاعي توحيد موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1780 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1781 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1782 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1783 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1784 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1785 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1786 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1787 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1788 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1789 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1790 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1791 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1792 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1793 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1794 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1795 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1796 اهواز -موسسه غيرانتفاعي رهنما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1797 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1798 آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1799 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1800 ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1801 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1802 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1803 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1804 تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  80 - - مرد
 غيرانتفاعي 1805 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1806 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1807 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1808 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1809 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1810 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1811 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1812 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1813 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1814 اروميه -فن موسسه غيرانتفاعي علم و  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1815 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1816 امير كال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1817 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  80 - زن مرد
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 مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت - 204ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 1818 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1819 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1820 گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1821 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1822 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1823 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1824 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1825 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1826 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1827 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1828 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1829 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1830 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1831 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1832 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1833 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1834 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1835 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1836 پارس آباد -موسسه غيرانتفاعي مغان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1837 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1838 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1839 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1840 تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1841 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1842 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1843 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1844 بندرگز -موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي كنترل - 204
 غيرانتفاعي 1845 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  80 - زن مرد

 كنترل گرايش ابزار دقيقمهندسي تكنولوژي  - 204
 روزانه 1846 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  30 - - مرد
 روزانه 1847 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 30 - مرد
 روزانه 1848 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  30 - - مرد
 روزانه 1849 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  - 10 - مرد
 روزانه 1850 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  25 - - مرد
 روزانه 1851 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  - 25 - مرد
 روزانه 1852 بوشهرآموزشكده فني و حرفه اي پسران  30 - - مرد
 روزانه 1853 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر - 30 - مرد
 روزانه 1854 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 30 - - مرد
 روزانه 1855 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 30 - مرد
 روزانه 1856 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  35 - - مرد
 روزانه 1857 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  - 35 - مرد
 روزانه 1858 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه 30 - - مرد
 روزانه 1859 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه - 30 - مرد
 روزانه 1860 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  30 - - مرد
 روزانه 1861 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 30 - مرد
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  25 - - مرد  روزانه 1862
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  - 25 - مرد  روزانه 1863
 روزانه 1864 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 روزانه 1865 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 18 - مرد
 روزانه 1866 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  25 - - مرد
 روزانه 1867 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 25 - مرد
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 47صفحه 

 مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق - 204ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام   

كدرشته 
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 روزانه 1868 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  25 - - مرد
 روزانه 1869 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 25 - مرد
 روزانه 1870 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  30 - - مرد
 روزانه 1871 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 1872 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  20 - - مرد
 روزانه 1873 شهيد محمد منتظري -فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد دانشكده  - 15 - مرد
 نوبت دوم 1874 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  10 - - مرد
 نوبت دوم 1875 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1876 دارالفنون -بجنورد آموزشكده فني و حرفه اي پسران  10 - - مرد
 نوبت دوم 1877 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  - 30 - مرد
 نوبت دوم 1878 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  15 - - مرد
 نوبت دوم 1879 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  - 15 - مرد
 نوبت دوم 1880 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر 10 - - مرد
 نوبت دوم 1881 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر - 10 - مرد
 نوبت دوم 1882 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 10 - - مرد
 نوبت دوم 1883 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 10 - مرد
 نوبت دوم 1884 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 1885 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  - 5 - مرد
 نوبت دوم 1886 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه 10 - - مرد
 نوبت دوم 1887 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه - 10 - مرد
 نوبت دوم 1888 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  10 - - مرد
 نوبت دوم 1889 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 10 - مرد
 نوبت دوم 1890 شهيد قاضي طباطبايي -پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه اي  15 - - مرد
 نوبت دوم 1891 شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  - 15 - مرد
 نوبت دوم 1892 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 نوبت دوم 1893 انقالب اسالمي -فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران دانشكده  - 18 - مرد
 نوبت دوم 1894 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  15 - - مرد
 نوبت دوم 1895 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 15 - مرد
 نوبت دوم 1896 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  15 - - مرد
 نوبت دوم 1897 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 15 - مرد
 نوبت دوم 1898 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  10 - - مرد
 نوبت دوم 1899 شهيد چمران -فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  دانشكده - 10 - مرد
 نوبت دوم 1900 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  15 - - مرد
 نوبت دوم 1901 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 20 - مرد
 غيرانتفاعي 1902 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1903 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1904 موسسه غيرانتفاعي آمل 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1905 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1906 خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1907 قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1908 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1909 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1910 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1911 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1912 رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1913 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1914 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1915 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1916 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1917 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1918 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1919 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1920 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  80 - زن مرد
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 مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق - 204ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 1921 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1922 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1923 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1924 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1925 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1926 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1927 بندرعباس -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1928 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1929 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد - 204
 روزانه 1930 حرفه اي پسران رشتآموزشكده فني و  30 - - مرد
 روزانه 1931 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 30 - مرد
 روزانه 1932 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  30 - - مرد
 روزانه 1933 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  - 30 - مرد
 نوبت دوم 1934 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 10 - - مرد
 نوبت دوم 1935 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 10 - مرد
 نوبت دوم 1936 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  10 - - مرد
 نوبت دوم 1937 شهيد شمسي پور -شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه اي پسران  - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 1938 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1939 موسسه غيرانتفاعي قشم 80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش فرآيند - 204
 غيرانتفاعي 1940 قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي مخابرات - 204
 غيرانتفاعي 1941 سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1942 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال - 204
 غيرانتفاعي 1943 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1944 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1945 تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 1946 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1947 قزوين -غيرانتفاعي اكباتان موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1948 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1949 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1950 موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1951 مشهد -غيرانتفاعي توس موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1952 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  60 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1953 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1954 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1955 قزوين -غيرانتفاعي عالمه رفيعي موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1956 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1957 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1958 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1959 تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ - 204
 روزانه 1960 دانشگاه تربت حيدريه 50 - زن مرد
 نوبت دوم 1961 دانشگاه تربت حيدريه 20 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1962 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1963 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1964 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1965 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1966 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
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 )ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطالعات ( - 204
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 غيرانتفاعي 1967 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  80 - زن مرد

 ICT) گرايش مديريت ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطالعات ( - 204
 روزانه 1968 آموزشكده كشاورزي پسران امير آباد دامغان 30 - - مرد
 روزانه 1969 آموزشكده كشاورزي پسران امير آباد دامغان - 30 - مرد
 نوبت دوم 1970 آموزشكده كشاورزي پسران امير آباد دامغان 10 - - مرد
 نوبت دوم 1971 آموزشكده كشاورزي پسران امير آباد دامغان - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 1972 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1973 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1974 اروميه -آذرآبادگان موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1975 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1976 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1977 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1978 ايالم -غيرانتفاعي باختر موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1979 شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1980 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1981 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1982 چالوس -ويندگان دانش غيرانتفاعي پموسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1983 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1984 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1985 قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1986 بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1987 مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1988 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1989 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1990 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1991 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1992 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1993 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1994 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1995 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1996 اهواز -موسسه غيرانتفاعي رهنما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1997 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1998 ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 1999 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2000 كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2001 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2002 ابهر -غيرانتفاعي صايب موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2003 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2004 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2005 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2006 نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2007 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2008 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2009 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2010 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2011 سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2012 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2013 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2014 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2015 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2016 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2017 بندرگز -موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  50 - زن مرد
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 50صفحه 

 ICT) گرايش كاربردهاي ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطالعات ( - 204
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 غيرانتفاعي 2018 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2019 موسسه غيرانتفاعي آمل 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2020 كرمان -موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني  50 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2021 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2022 موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2023 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2024 بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2025 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2026 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2027 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2028 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2029 رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2030 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2031 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2032 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2033 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2034 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2035 گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2036 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2037 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2038 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2039 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2040 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2041 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2042 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2043 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  80 - زن مرد

 ) گرايش مخابرات سيارICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطالعات ( - 204
 روزانه 2044 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 30 - - مرد
 روزانه 2045 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 30 - مرد
 روزانه 2046 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 25 - - مرد
 روزانه 2047 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 15 - مرد
 روزانه 2048 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  30 - - مرد
 روزانه 2049 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  - 30 - مرد
 نوبت دوم 2050 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 10 - - مرد
 نوبت دوم 2051 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 10 - مرد
دومنوبت  2052 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 25 - - مرد  

 نوبت دوم 2053 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 15 - مرد
 نوبت دوم 2054 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  10 - - مرد
 نوبت دوم 2055 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 2056 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  80 - زن مرد

 ) گرايش سيستم هاي تحت شبكهICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطالعات ( - 204
 روزانه 2057 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  30 - - مرد
 روزانه 2058 بهشتيشهيد  -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  - 30 - مرد
 روزانه 2059 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب 30 - - مرد
 روزانه 2060 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب - 30 - مرد
 روزانه 2061 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  30 - زن -
 روزانه 2062 دكتر شريعتي -حرفه اي دختران تهران دانشكده فني و  - 30 زن -
 نوبت دوم 2063 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  10 - - مرد
 نوبت دوم 2064 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2065 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب 10 - - مرد
 نوبت دوم 2066 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب - 10 - مرد
 نوبت دوم 2067 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
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 ) گرايش سيستم هاي تحت شبكهICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطالعات ( - 204ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 2068 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2069 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2070 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2071 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2072 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2073 خوي -موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2074 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  80 - زن مرد

 ) گرايش بهره برداري از سيستم هاي مخابراتيICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطالعات ( - 204
 روزانه 2075 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  30 - - مرد
 روزانه 2076 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  - 30 - مرد
 نوبت دوم 2077 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  10 - - مرد
 نوبت دوم 2078 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  - 10 - مرد

 ) گرايش داده هاICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطالعات ( - 204
 غيرانتفاعي 2079 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2080 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد

 ) گرايش موجICTاطالعات (مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري  - 204
 روزانه 2081 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل 35 - زن -
 روزانه 2082 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل - 35 زن -
 نوبت دوم 2083 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل 5 - زن -
دوم نوبت 2084 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل - 5 زن -  

 مهندسي فنّاوري تجهيزات آزمايشگاه تشخيص پزشكي - 204
 روزانه 2085 آموزشكده فني و حرفه اي قاين 35 - - مرد
 روزانه 2086 آموزشكده فني و حرفه اي قاين - 35 - مرد
 نوبت دوم 2087 آموزشكده فني و حرفه اي قاين 5 - - مرد
 نوبت دوم 2088 آموزشكده فني و حرفه اي قاين - 5 - مرد

 الكترونيك كاربردي - 204
 روزانه 2089 دكتر شريعتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  30 - - مرد
 روزانه 2090 دكتر شريعتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  - 30 - مرد
 روزانه 2091 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 30 - - مرد
 روزانه 2092 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 30 - مرد
 روزانه 2093 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خمين 35 - - مرد
 روزانه 2094 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خمين - 25 - مرد
 روزانه 2095 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  30 - - مرد
 روزانه 2096 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  - 30 - مرد
 روزانه 2097 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا 30 - - مرد
 روزانه 2098 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا - 30 - مرد
 روزانه 2099 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج 30 - - مرد
 روزانه 2100 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج - 30 - مرد
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  25 - - مرد  روزانه 2101
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  - 25 - مرد  روزانه 2102
 روزانه 2103 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 30 - - مرد
 روزانه 2104 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 30 - مرد
 روزانه 2105 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  25 - - مرد
 روزانه 2106 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  - 25 - مرد
 نوبت دوم 2107 دكتر شريعتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  10 - - مرد
 نوبت دوم 2108 دكتر شريعتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2109 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 10 - - مرد
 نوبت دوم 2110 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 10 - مرد
 نوبت دوم 2111 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خمين 5 - - مرد
 نوبت دوم 2112 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خمين - 5 - مرد
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 الكترونيك كاربردي - 204ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

تحصيليدوره  محل  اول دوم زن مرد 
 نوبت دوم 2113 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 2114 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2115 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا 10 - - مرد
 نوبت دوم 2116 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا - 10 - مرد
 نوبت دوم 2117 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج 10 - - مرد
 نوبت دوم 2118 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج - 10 - مرد
طباطباييشهيد قاضي  -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  15 - - مرد  نوبت دوم 2119
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  - 15 - مرد  نوبت دوم 2120
 نوبت دوم 2121 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 10 - - مرد
 نوبت دوم 2122 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 10 - مرد
 نوبت دوم 2123 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  15 - - مرد
 نوبت دوم 2124 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  - 15 - مرد
 غيرانتفاعي 2125 سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2126 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2127 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  80 - زن مرد

 ماشين ابزار -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  - 206
 روزانه 2128 دانشگاه زابل - 35 زن مرد
 روزانه 2129 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  30 - - مرد
 روزانه 2130 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  - 30 - مرد
 روزانه 2131 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  30 - - مرد
 روزانه 2132 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 30 - مرد
 روزانه 2133 بندرانزليآموزشكده فني و حرفه اي پسران  30 - - مرد
 روزانه 2134 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرانزلي - 30 - مرد
 روزانه 2135 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان 30 - - مرد
 روزانه 2136 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان - 30 - مرد
 روزانه 2137 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 30 - - مرد
 روزانه 2138 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 30 - مرد
 روزانه 2139 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  15 - - مرد
 روزانه 2140 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  - 15 - مرد
 روزانه 2141 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  30 - - مرد
 روزانه 2142 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  - 30 - مرد
 روزانه 2143 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين 28 - - مرد
 روزانه 2144 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين - 20 - مرد
 روزانه 2145 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 2146 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  30 - - مرد
 روزانه 2147 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 30 - مرد
شهيد قاضي طباطبايي -حرفه اي پسران شماره يك اروميه دانشكده فني و  30 - - مرد  روزانه 2148
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  20 - - مرد  روزانه 2149
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 20 - مرد  روزانه 2150
 روزانه 2151 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 30 - - مرد
 روزانه 2152 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 30 - مرد
 روزانه 2153 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 روزانه 2154 انقالب اسالمي -تهران  دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك - 18 - مرد
 روزانه 2155 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  25 - - مرد
 روزانه 2156 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 25 - مرد
 روزانه 2157 شهيد باهنر -شيراز  دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك 25 - - مرد
 روزانه 2158 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 25 - مرد
 روزانه 2159 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  30 - - مرد
 روزانه 2160 چمران شهيد -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 2161 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  20 - - مرد
 روزانه 2162 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 15 - مرد
 روزانه 2163 صدوقيشهيد  -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  35 - - مرد
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 53صفحه 

 ماشين ابزار -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  - 206ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 2164 صدوقي شهيد -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 35 - مرد
 روزانه 2165 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 روزانه 2166 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  - 20 - مرد
 روزانه 2167 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 50 - زن مرد
 نوبت دوم 2168 دانشگاه زابل - 15 زن مرد
 نوبت دوم 2169 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  10 - - مرد
 نوبت دوم 2170 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2171 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  10 - - مرد
 نوبت دوم 2172 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2173 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرانزلي 10 - - مرد
 نوبت دوم 2174 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرانزلي - 10 - مرد
 نوبت دوم 2175 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان 10 - - مرد
 نوبت دوم 2176 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان - 10 - مرد
 نوبت دوم 2177 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 10 - - مرد
 نوبت دوم 2178 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 10 - مرد
 نوبت دوم 2179 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  15 - - مرد
 نوبت دوم 2180 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  - 15 - مرد
 نوبت دوم 2181 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 2182 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2183 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين 17 - - مرد
 نوبت دوم 2184 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين - 15 - مرد
 نوبت دوم 2185 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابور 10 - - مرد
 نوبت دوم 2186 پناه شهيد يزدان -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  10 - - مرد
 نوبت دوم 2187 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 10 - مرد
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  30 - - مرد  نوبت دوم 2188
محسن مهاجرشهيد  -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  15 - - مرد  نوبت دوم 2189
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 15 - مرد  نوبت دوم 2190
 نوبت دوم 2191 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 10 - - مرد
 نوبت دوم 2192 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 10 - مرد
 نوبت دوم 2193 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 نوبت دوم 2194 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 18 - مرد
دومنوبت  2195 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  15 - - مرد  

 نوبت دوم 2196 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 15 - مرد
 نوبت دوم 2197 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  15 - - مرد
دومنوبت  2198 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 15 - مرد  

 نوبت دوم 2199 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  10 - - مرد
 نوبت دوم 2200 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 10 - مرد
دومنوبت  2201 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  15 - - مرد  

 نوبت دوم 2202 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 20 - مرد
 نوبت دوم 2203 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 2204 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 5 - مرد
 نوبت دوم 2205 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 نوبت دوم 2206 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  - 20 - مرد
 نوبت دوم 2207 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 20 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2208 ساري - موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2209 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2210 خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2211 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2212 شيراز - موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2213 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2214 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2215 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2216 قوچان -غيرانتفاعي حكيم نظامي موسسه  80 - زن مرد
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 54صفحه 

 ماشين ابزار -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  - 206ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 2217 قزوين -دارالفنون موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2218 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2219 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2220 سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2221 زنجان -غيرانتفاعي روزبه موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2222 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2223 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2224 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2225 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2226 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2227 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2228 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  80 - - مرد
 غيرانتفاعي 2229 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2230 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي - 206
 روزانه 2231 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه 30 - - مرد
 روزانه 2232 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 30 - مرد
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  20 - - مرد  روزانه 2233
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 20 - مرد  روزانه 2234
 روزانه 2235 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 35 - - مرد
 روزانه 2236 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  35 - - مرد
 روزانه 2237 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 35 - مرد
 روزانه 2238 دكتر شريعتي -اي دختران تهران دانشكده فني و حرفه  30 - زن -
 روزانه 2239 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 30 زن -
 نوبت دوم 2240 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه 10 - - مرد
 نوبت دوم 2241 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 10 - مرد
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  15 - - مرد  نوبت دوم 2242
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 15 - مرد  نوبت دوم 2243
 نوبت دوم 2244 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 10 - - مرد
 نوبت دوم 2245 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 2246 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 5 - مرد
 نوبت دوم 2247 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  10 - زن -
 نوبت دوم 2248 دكتر شريعتي -فني و حرفه اي دختران تهران دانشكده  - 10 زن -
 غيرانتفاعي 2249 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2250 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2251 آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2252 ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2253 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2254 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2255 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2256 غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان)موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2257 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2258 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2259 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2260 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2261 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2262 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 80 - زن مرد

 قالبسازي -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  - 206
 روزانه 2263 صنعتي اروميه دانشگاه 35 - زن مرد
 روزانه 2264 دكتر شريعتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  30 - - مرد
 روزانه 2265 دكتر شريعتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  - 30 - مرد
 روزانه 2266 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  30 - - مرد
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 55صفحه 

 قالبسازي -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  - 206ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 2267 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  - 30 - مرد
 روزانه 2268 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 35 - - مرد
 روزانه 2269 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 روزانه 2270 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 18 - مرد
 روزانه 2271 شهيد صدوقي -فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد دانشكده  35 - - مرد
 روزانه 2272 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 35 - مرد
 نوبت دوم 2273 دكتر شريعتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  10 - - مرد
 نوبت دوم 2274 دكتر شريعتي - آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل - 10 - مرد
 نوبت دوم 2275 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 2276 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2277 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 10 - - مرد
 نوبت دوم 2278 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 نوبت دوم 2279 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 18 - مرد
دوم نوبت 2280 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد  

 نوبت دوم 2281 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 5 - مرد
 غيرانتفاعي 2282 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2283 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2284 ابهر -صايب موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2285 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2286 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2287 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2288 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2289 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2290 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 80 - زن مرد

 جوشكاري -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  - 206
 روزانه 2291 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  30 - - مرد
 روزانه 2292 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  - 30 - مرد
 روزانه 2293 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  30 - - مرد
 روزانه 2294 شهيد دادبين -اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه - 25 - مرد
 روزانه 2295 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد
 روزانه 2296 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  - 20 - مرد
 روزانه 2297 انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه اي  18 - - مرد
 روزانه 2298 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 18 - مرد
 روزانه 2299 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  25 - - مرد
 روزانه 2300 امام محمدباقر(ع) -پسران شماره يك ساري دانشكده فني و حرفه اي  - 25 - مرد
 روزانه 2301 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  25 - - مرد
 روزانه 2302 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 25 - مرد
 روزانه 2303 شهيد صدوقي -شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه اي پسران  35 - - مرد
 روزانه 2304 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 35 - مرد
 روزانه 2305 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  30 - - مرد
 روزانه 2306 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  - 30 - مرد
 نوبت دوم 2307 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  10 - - مرد
 نوبت دوم 2308 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2309 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  10 - - مرد
 نوبت دوم 2310 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  - 15 - مرد
 نوبت دوم 2311 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد
 نوبت دوم 2312 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  - 20 - مرد
 نوبت دوم 2313 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 نوبت دوم 2314 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 18 - مرد
دومنوبت  2315 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  15 - - مرد  

 نوبت دوم 2316 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 15 - مرد
 نوبت دوم 2317 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  15 - - مرد
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 جوشكاري -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  - 206ادامه 
 توضيحات

نيمسال ظرفيت پذيرش جنس پذيرش  
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 2318 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 15 - مرد
 نوبت دوم 2319 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 2320 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 5 - مرد
 نوبت دوم 2321 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  10 - - مرد
 نوبت دوم 2322 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 2323 آبيك -غيرانتفاعي دانش البرز دانشگاه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2324 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2325 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2326 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2327 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2328 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2329 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  80 - - مرد
 غيرانتفاعي 2330 آبادان -اروند موسسه غيرانتفاعي مهر  80 - زن مرد

 سازه هاي چوبي -مهندسي تكنولوژي صنايع چوب و كاغذ  - 207
 روزانه 2331 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  40 - - مرد
 روزانه 2332 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  - 40 - مرد
 روزانه 2333 سروش -فني و حرفه اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده  17 - - مرد
 روزانه 2334 سروش -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اصفهان  - 17 - مرد
 روزانه 2335 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  30 - - مرد
 روزانه 2336 شهيد دادبين -شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه اي پسران - 25 - مرد
 روزانه 2337 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  25 - - مرد
 روزانه 2338 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  - 25 - مرد
 روزانه 2339 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  30 - - مرد
 روزانه 2340 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  - 30 - مرد
 روزانه 2341 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 روزانه 2342 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  30 - - مرد
 روزانه 2343 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 30 - مرد
 روزانه 2344 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  25 - - مرد
 روزانه 2345 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  - 25 - مرد
 نوبت دوم 2346 سروش -پسران شماره دو اصفهان  آموزشكده فني و حرفه اي 17 - - مرد
 نوبت دوم 2347 سروش -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اصفهان  - 17 - مرد
 نوبت دوم 2348 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  10 - - مرد
 نوبت دوم 2349 شهيد دادبين -دو كرمان آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره  - 15 - مرد
 نوبت دوم 2350 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 2351 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2352 كتول آبادآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  10 - - مرد
 نوبت دوم 2353 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2354 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 نوبت دوم 2355 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  10 - - مرد
 نوبت دوم 2356 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2357 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  15 - - مرد
 نوبت دوم 2358 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  - 15 - مرد
 غيرانتفاعي 2359 غيرانتفاعي ساعي ـ گرگانموسسه  30 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي - 208
 روزانه 2360 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر 30 - - مرد
 روزانه 2361 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر - 30 - مرد
 روزانه 2362 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جاجرم 35 - - مرد
 روزانه 2363 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جاجرم - 35 - مرد
 روزانه 2364 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  35 - - مرد
 روزانه 2365 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  - 30 - مرد
 روزانه 2366 سروش -حرفه اي پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و  18 - - مرد
 روزانه 2367 سروش -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اصفهان  - 18 - مرد
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 57صفحه 

 مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي - 208ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 2368 شهيدرجايي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو شيراز  30 - - مرد
 روزانه 2369 شهيدرجايي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو شيراز  - 30 - مرد
 روزانه 2370 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  30 - - مرد
 روزانه 2371 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 2372 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه 30 - - مرد
 روزانه 2373 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 30 - مرد
 روزانه 2374 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد
 روزانه 2375 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  - 20 - مرد
 روزانه 2376 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  15 - - مرد
 روزانه 2377 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  - 15 - مرد
 روزانه 2378 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان 40 - - مرد
 روزانه 2379 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان - 25 - مرد
 روزانه 2380 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان 30 - - مرد
 روزانه 2381 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان - 30 - مرد
 روزانه 2382 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز 15 - زن -
 روزانه 2383 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز - 15 زن -
 روزانه 2384 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر 25 - زن -
 روزانه 2385 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر - 25 زن -
 روزانه 2386 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  30 - زن -
 روزانه 2387 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 30 زن -
 روزانه 2388 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  30 - زن -
 روزانه 2389 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 30 زن -
 روزانه 2390 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود 30 - زن -
 روزانه 2391 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود - 30 زن -
 روزانه 2392 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز 25 - زن -
 روزانه 2393 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز - 25 زن -
 روزانه 2394 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه 30 - زن -
 روزانه 2395 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه - 30 زن -
دومنوبت  2396 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر 10 - - مرد  

 نوبت دوم 2397 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر - 10 - مرد
 نوبت دوم 2398 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جاجرم 5 - - مرد
 نوبت دوم 2399 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جاجرم - 5 - مرد
 نوبت دوم 2400 بهشتيشهيد  -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  5 - - مرد
 نوبت دوم 2401 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  - 5 - مرد
 نوبت دوم 2402 سروش -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اصفهان  18 - - مرد
 نوبت دوم 2403 سروش -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اصفهان  - 18 - مرد
 نوبت دوم 2404 شهيدرجايي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو شيراز  10 - - مرد
 نوبت دوم 2405 شهيدرجايي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو شيراز  - 10 - مرد
دومنوبت  2406 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  10 - - مرد  

 نوبت دوم 2407 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2408 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه 10 - - مرد
 نوبت دوم 2409 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 10 - مرد
 نوبت دوم 2410 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد
 نوبت دوم 2411 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  - 20 - مرد
 نوبت دوم 2412 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  15 - - مرد
 نوبت دوم 2413 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  - 15 - مرد
 نوبت دوم 2414 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان 10 - - مرد
 نوبت دوم 2415 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان - 5 - مرد
دومنوبت  2416 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان 10 - - مرد  

 نوبت دوم 2417 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان - 10 - مرد
 نوبت دوم 2418 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز 15 - زن -
 نوبت دوم 2419 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز - 15 زن -
 نوبت دوم 2420 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر 15 - زن -
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 مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي - 208ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 2421 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر - 15 زن -
 نوبت دوم 2422 الزهرا(س) -حرفه اي دختران تبريز آموزشكده فني و  10 - زن -
 نوبت دوم 2423 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 10 زن -
 نوبت دوم 2424 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  10 - زن -
 نوبت دوم 2425 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 10 زن -
 نوبت دوم 2426 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود 10 - زن -
 نوبت دوم 2427 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود - 10 زن -
 نوبت دوم 2428 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز 15 - زن -
 نوبت دوم 2429 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز - 15 زن -
 نوبت دوم 2430 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه 10 - زن -
 نوبت دوم 2431 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه - 10 زن -
 غيرانتفاعي 2432 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2433 نكا -مازندران موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2434 مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2435 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2436 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2437 تبريز -دانشوران موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2438 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2439 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2440 كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2441 اروميه -غيرانتفاعي صبا موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2442 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2443 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2444 كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2445 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2446 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2447 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي نگين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2448 ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر - 210
 روزانه 2449 دانشگاه بزرگمهر قاينات 35 - زن مرد
 روزانه 2450 دانشگاه بيرجند (محل تحصيل دانشكده فني فردوس) 60 - زن مرد
 روزانه 2451 دانشگاه تربت حيدريه 60 - زن مرد
 روزانه 2452 دانشگاه جهرم - 40 زن مرد
 روزانه 2453 دانشگاه گنبد 30 - زن مرد
 روزانه 2454 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  30 - - مرد
 روزانه 2455 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  - 30 - مرد
 روزانه 2456 امام صادق(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آستانه اشرفيه  30 - - مرد
 روزانه 2457 امام صادق(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آستانه اشرفيه  - 30 - مرد
 روزانه 2458 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  30 - - مرد
 روزانه 2459 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 30 - مرد
 روزانه 2460 دارالفنون -فني و حرفه اي پسران بجنورد آموزشكده  30 - - مرد
 روزانه 2461 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  - 10 - مرد
 روزانه 2462 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بم 30 - - مرد
 روزانه 2463 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بم - 30 - مرد
 روزانه 2464 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر 30 - - مرد
 روزانه 2465 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر - 30 - مرد
 روزانه 2466 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  30 - - مرد
 روزانه 2467 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  - 30 - مرد
 روزانه 2468 آموزشكده فني و حرفه اي پسران تفت 35 - - مرد
 روزانه 2469 آموزشكده فني و حرفه اي پسران تفت - 35 - مرد
 روزانه 2470 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جاجرم 35 - - مرد
 روزانه 2471 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جاجرم - 35 - مرد

www.GhadamYar.com

http://www.GhadamYar.com
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 59صفحه 

 تكنولوژي نرم افزار كامپيوترمهندسي  - 210ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 2472 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد 30 - - مرد
 روزانه 2473 خرم آبادآموزشكده فني و حرفه اي پسران  - 30 - مرد
 روزانه 2474 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خلخال 30 - - مرد
 روزانه 2475 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خلخال - 30 - مرد
 روزانه 2476 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دزفول 30 - - مرد
 روزانه 2477 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دزفول - 30 - مرد
 روزانه 2478 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دورود 30 - - مرد
 روزانه 2479 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دورود - 30 - مرد
 روزانه 2480 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  30 - - مرد
 روزانه 2481 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  - 30 - مرد
 روزانه 2482 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 25 - - مرد
 روزانه 2483 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 15 - مرد
 روزانه 2484 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل 30 - - مرد
 روزانه 2485 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل - 30 - مرد
 روزانه 2486 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان 30 - - مرد
 روزانه 2487 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان - 30 - مرد
 روزانه 2488 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ساوه 30 - - مرد
 روزانه 2489 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ساوه - 30 - مرد
 روزانه 2490 حرفه اي پسران سبزوارآموزشكده فني و  30 - - مرد
 روزانه 2491 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سقز 30 - - مرد
 روزانه 2492 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سقز - 30 - مرد
 روزانه 2493 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 30 - - مرد
 روزانه 2494 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 30 - مرد
 روزانه 2495 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سيرجان 30 - - مرد
 روزانه 2496 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سيرجان - 30 - مرد
 روزانه 2497 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  24 - - مرد
 روزانه 2498 شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه اي  - 24 - مرد
 روزانه 2499 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  30 - - مرد
 روزانه 2500 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  - 30 - مرد
 روزانه 2501 امام علي(ع) -شماره دو يزد آموزشكده فني و حرفه اي پسران  35 - - مرد
 روزانه 2502 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  - 35 - مرد
 روزانه 2503 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  30 - - مرد
 روزانه 2504 شهيد چمران -اهواز آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك  - 30 - مرد
 روزانه 2505 شهيد باهنر -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك زاهدان  30 - - مرد
 روزانه 2506 شهيد باهنر -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك زاهدان  - 30 - مرد
 روزانه 2507 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه 30 - - مرد
 روزانه 2508 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه - 30 - مرد
 روزانه 2509 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهر بابك 30 - - مرد
 روزانه 2510 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهر بابك - 30 - مرد
 روزانه 2511 شهركردآموزشكده فني و حرفه اي پسران  35 - - مرد
 روزانه 2512 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد - 35 - مرد
 روزانه 2513 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  30 - - مرد
 روزانه 2514 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  - 30 - مرد
 روزانه 2515 پسران قزوينآموزشكده فني و حرفه اي  30 - - مرد
 روزانه 2516 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين - 30 - مرد
 روزانه 2517 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 20 - - مرد
 روزانه 2518 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 20 - مرد
 روزانه 2519 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گناباد 30 - - مرد
 روزانه 2520 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گناباد - 30 - مرد
 روزانه 2521 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الرستان 25 - - مرد
 روزانه 2522 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الرستان - 25 - مرد
 روزانه 2523 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مالير 30 - - مرد
 روزانه 2524 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مالير - 30 - مرد
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 60صفحه 

 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر - 210ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 2525 حرفه اي پسران ميانهآموزشكده فني و  35 - - مرد
 روزانه 2526 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميانه - 35 - مرد
 روزانه 2527 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب 25 - - مرد
 روزانه 2528 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب - 25 - مرد
 روزانه 2529 نهاوندآموزشكده فني و حرفه اي پسران  30 - - مرد
 روزانه 2530 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نهاوند - 30 - مرد
 روزانه 2531 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 2532 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اراك 30 - زن -
 روزانه 2533 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اراك - 30 زن -
 روزانه 2534 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز 15 - زن -
 روزانه 2535 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز - 15 زن -
 روزانه 2536 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ايالم 30 - زن -
 روزانه 2537 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ايالم - 30 زن -
 روزانه 2538 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل 30 - زن -
 روزانه 2539 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل - 30 زن -
 روزانه 2540 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد 30 - زن -
 روزانه 2541 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد - 30 زن -
 روزانه 2542 و حرفه اي دختران بروجردآموزشكده فني  30 - زن -
 روزانه 2543 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بروجرد - 30 زن -
 روزانه 2544 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس 25 - زن -
 روزانه 2545 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس - 25 زن -
 روزانه 2546 اي دختران بوشهرآموزشكده فني و حرفه  25 - زن -
 روزانه 2547 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر - 25 زن -
 روزانه 2548 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند 30 - زن -
 روزانه 2549 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند - 30 زن -
 روزانه 2550 الزهرا(س) -تبريز آموزشكده فني و حرفه اي دختران  30 - زن -
 روزانه 2551 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 30 زن -
 روزانه 2552 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوي 30 - زن -
 روزانه 2553 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوي - 30 زن -
 روزانه 2554 دختران رشتآموزشكده فني و حرفه اي  25 - زن -
 روزانه 2555 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت - 25 زن -
 روزانه 2556 آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان 25 - زن -
 روزانه 2557 آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان - 25 زن -
 روزانه 2558 قايم(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران زنجان  30 - زن -
 روزانه 2559 قايم(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران زنجان  - 30 زن -
 روزانه 2560 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 30 - زن -
 روزانه 2561 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري - 30 زن -
 روزانه 2562 سبزوارآموزشكده فني و حرفه اي دختران  25 - زن -
 روزانه 2563 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار - 25 زن -
 روزانه 2564 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان 40 - زن -
 روزانه 2565 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان - 20 زن -
 روزانه 2566 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج 20 - زن -
 روزانه 2567 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج - 20 زن -
 روزانه 2568 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد 25 - زن -
 روزانه 2569 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد - 25 زن -
 روزانه 2570 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز 25 - زن -
 روزانه 2571 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز - 25 زن -
 روزانه 2572 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قزوين 30 - زن -
 روزانه 2573 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قزوين - 30 زن -
 روزانه 2574 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم 20 - زن -
 روزانه 2575 حرفه اي دختران قم آموزشكده فني و - 20 زن -
 روزانه 2576 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كازرون 20 - زن -
 روزانه 2577 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كازرون - 20 زن -

www.GhadamYar.com

http://www.GhadamYar.com


 20ها/جدول شماره فصل دوم/جداول كدرشته محل                 1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

 61صفحه 

 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر - 210ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا   

كدرشته 
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 روزانه 2578 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان 15 - زن -
 روزانه 2579 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان - 15 زن -
 روزانه 2580 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج 18 - زن -
 روزانه 2581 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج - 18 زن -
 روزانه 2582 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  30 - زن -
 روزانه 2583 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  - 30 زن -
 روزانه 2584 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه 30 - زن -
 روزانه 2585 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه - 30 زن -
 روزانه 2586 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان 35 - زن -
 روزانه 2587 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان - 25 زن -
 روزانه 2588 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مراغه 20 - زن -
 روزانه 2589 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مراغه - 20 زن -
 روزانه 2590 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مالير 25 - زن -
 روزانه 2591 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مالير - 25 زن -
 روزانه 2592 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج 30 - زن -
 روزانه 2593 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج - 30 زن -
 روزانه 2594 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد 30 - زن -
 روزانه 2595 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد - 30 زن -
 روزانه 2596 آموزشكده فني و حرفه اي طبس 30 - - مرد
 روزانه 2597 آموزشكده فني و حرفه اي طبس - 30 - مرد
 روزانه 2598 آموزشكده فني و حرفه اي قاين 30 - - مرد
 روزانه 2599 آموزشكده فني و حرفه اي قاين - 30 - مرد
 روزانه 2600 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 35 - - مرد
 روزانه 2601 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم - 35 - مرد
 روزانه 2602 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه  30 - - مرد
 روزانه 2603 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 30 - مرد
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  20 - - مرد  روزانه 2604
شهيد محسن مهاجر -يك اصفهان دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره  - 20 - مرد  روزانه 2605
 روزانه 2606 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 30 - - مرد
 روزانه 2607 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 30 - مرد
 روزانه 2608 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  25 - - مرد
 روزانه 2609 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 25 - مرد
 روزانه 2610 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  25 - - مرد
 روزانه 2611 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 25 - مرد
 روزانه 2612 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  30 - - مرد
 روزانه 2613 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 2614 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  20 - - مرد
 روزانه 2615 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 15 - مرد
 روزانه 2616 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  25 - - مرد
 روزانه 2617 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  - 25 - مرد
 روزانه 2618 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 روزانه 2619 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  - 20 - مرد
 روزانه 2620 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  20 - - مرد
 روزانه 2621 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  - 20 - مرد
 روزانه 2622 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  35 - - مرد
 روزانه 2623 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 20 - مرد
 روزانه 2624 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 روزانه 2625 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 روزانه 2626 مجتمع آموزش عالي زرند 60 - زن مرد
 روزانه 2627 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 50 - زن مرد
 نوبت دوم 2628 دانشگاه بزرگمهر قاينات 5 - زن مرد
 نوبت دوم 2629 دانشگاه بيرجند (محل تحصيل دانشكده فني فردوس) 20 - زن مرد
 نوبت دوم 2630 دانشگاه تربت حيدريه 20 - زن مرد
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 62صفحه 

 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر - 210ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 2631 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  10 - - مرد
 نوبت دوم 2632 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2633 امام صادق(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آستانه اشرفيه  10 - - مرد
 نوبت دوم 2634 صادق(ع)امام  -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آستانه اشرفيه  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2635 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  10 - - مرد
 نوبت دوم 2636 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2637 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  10 - - مرد
 نوبت دوم 2638 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  - 30 - مرد
 نوبت دوم 2639 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بم 10 - - مرد
 نوبت دوم 2640 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بم - 10 - مرد
 نوبت دوم 2641 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر 10 - - مرد
 نوبت دوم 2642 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر - 10 - مرد
 نوبت دوم 2643 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  10 - - مرد
 نوبت دوم 2644 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2645 آموزشكده فني و حرفه اي پسران تفت 5 - - مرد
 نوبت دوم 2646 آموزشكده فني و حرفه اي پسران تفت - 5 - مرد
 نوبت دوم 2647 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جاجرم 5 - - مرد
 نوبت دوم 2648 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جاجرم - 5 - مرد
 نوبت دوم 2649 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد 10 - - مرد
 نوبت دوم 2650 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد - 10 - مرد
 نوبت دوم 2651 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خلخال 10 - - مرد
 نوبت دوم 2652 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خلخال - 10 - مرد
 نوبت دوم 2653 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دزفول 10 - - مرد
 نوبت دوم 2654 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دزفول - 10 - مرد
 نوبت دوم 2655 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دورود 10 - - مرد
 نوبت دوم 2656 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دورود - 10 - مرد
 نوبت دوم 2657 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  10 - - مرد
 نوبت دوم 2658 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2659 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 25 - - مرد
 نوبت دوم 2660 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 15 - مرد
 نوبت دوم 2661 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل 10 - - مرد
 نوبت دوم 2662 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل - 10 - مرد
 نوبت دوم 2663 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان 10 - - مرد
 نوبت دوم 2664 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان - 10 - مرد
 نوبت دوم 2665 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ساوه 10 - - مرد
 نوبت دوم 2666 فني و حرفه اي پسران ساوهآموزشكده  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2667 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سبزوار 15 - - مرد
 نوبت دوم 2668 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سقز 10 - - مرد
 نوبت دوم 2669 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سقز - 10 - مرد
 نوبت دوم 2670 اي پسران سمنانآموزشكده فني و حرفه  10 - - مرد
 نوبت دوم 2671 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 10 - مرد
 نوبت دوم 2672 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سيرجان 10 - - مرد
 نوبت دوم 2673 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سيرجان - 10 - مرد
 نوبت دوم 2674 شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران آموزشكده فني و حرفه اي  16 - - مرد
 نوبت دوم 2675 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  - 16 - مرد
 نوبت دوم 2676 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 2677 شهيد ديباج -اي پسران شماره دو همدان آموزشكده فني و حرفه  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2678 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 2679 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  - 5 - مرد
 نوبت دوم 2680 شهيد چمران -شماره يك اهواز  آموزشكده فني و حرفه اي پسران 10 - - مرد
 نوبت دوم 2681 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2682 شهيد باهنر -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك زاهدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 2683 شهيد باهنر -شماره يك زاهدان آموزشكده فني و حرفه اي پسران  - 10 - مرد
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 63صفحه 

 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر - 210ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 2684 شماره يك كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه اي پسران  10 - - مرد
 نوبت دوم 2685 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه - 10 - مرد
 نوبت دوم 2686 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهر بابك 10 - - مرد
 نوبت دوم 2687 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهر بابك - 10 - مرد
 نوبت دوم 2688 فني و حرفه اي پسران شهركرد آموزشكده 5 - - مرد
 نوبت دوم 2689 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد - 5 - مرد
 نوبت دوم 2690 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  10 - - مرد
 نوبت دوم 2691 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2692 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين 10 - - مرد
 نوبت دوم 2693 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين - 10 - مرد
 نوبت دوم 2694 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 20 - - مرد
 نوبت دوم 2695 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 20 - مرد
 نوبت دوم 2696 فني و حرفه اي پسران گنابادآموزشكده  10 - - مرد
 نوبت دوم 2697 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گناباد - 10 - مرد
 نوبت دوم 2698 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الرستان 15 - - مرد
 نوبت دوم 2699 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الرستان - 15 - مرد
 نوبت دوم 2700 فني و حرفه اي پسران ماليرآموزشكده  10 - - مرد
 نوبت دوم 2701 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مالير - 10 - مرد
 نوبت دوم 2702 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميانه 5 - - مرد
 نوبت دوم 2703 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميانه - 5 - مرد
 نوبت دوم 2704 اي پسران ميناب آموزشكده فني و حرفه 15 - - مرد
 نوبت دوم 2705 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب - 15 - مرد
 نوبت دوم 2706 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نهاوند 10 - - مرد
 نوبت دوم 2707 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نهاوند - 10 - مرد
 نوبت دوم 2708 پسران نيشابورآموزشكده فني و حرفه اي  10 - - مرد
 نوبت دوم 2709 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اراك 10 - زن -
 نوبت دوم 2710 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اراك - 10 زن -
 نوبت دوم 2711 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز 15 - زن -
 نوبت دوم 2712 اهوازآموزشكده فني و حرفه اي دختران  - 15 زن -
 نوبت دوم 2713 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ايالم 10 - زن -
 نوبت دوم 2714 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ايالم - 10 زن -
 نوبت دوم 2715 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل 10 - زن -
 نوبت دوم 2716 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل - 10 زن -
 نوبت دوم 2717 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد 15 - زن -
 نوبت دوم 2718 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد - 5 زن -
 نوبت دوم 2719 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بروجرد 10 - زن -
دوم نوبت 2720 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بروجرد - 10 زن -  

 نوبت دوم 2721 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس 15 - زن -
 نوبت دوم 2722 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس - 15 زن -
 نوبت دوم 2723 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر 15 - زن -
دومنوبت  2724 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر - 15 زن -  

 نوبت دوم 2725 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند 10 - زن -
 نوبت دوم 2726 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند - 10 زن -
 نوبت دوم 2727 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  10 - زن -
 نوبت دوم 2728 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 10 زن -
 نوبت دوم 2729 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوي 10 - زن -
 نوبت دوم 2730 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوي - 10 زن -
 نوبت دوم 2731 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت 15 - زن -
 نوبت دوم 2732 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت - 15 زن -
 نوبت دوم 2733 آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان 15 - زن -
 نوبت دوم 2734 آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان - 15 زن -
 نوبت دوم 2735 قايم(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران زنجان  10 - زن -
 نوبت دوم 2736 قايم(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران زنجان  - 10 زن -
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 64صفحه 

 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر - 210ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 2737 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 10 - زن -
 نوبت دوم 2738 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري - 10 زن -
 نوبت دوم 2739 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار 15 - زن -
 نوبت دوم 2740 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار - 15 زن -
 نوبت دوم 2741 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان 10 - زن -
 نوبت دوم 2742 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان - 10 زن -
 نوبت دوم 2743 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج 15 - زن -
 نوبت دوم 2744 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج - 15 زن -
 نوبت دوم 2745 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد 15 - زن -
 نوبت دوم 2746 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد - 15 زن -
 نوبت دوم 2747 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز 15 - زن -
 نوبت دوم 2748 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز - 15 زن -
 نوبت دوم 2749 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قزوين 10 - زن -
 نوبت دوم 2750 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قزوين - 10 زن -
 نوبت دوم 2751 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم 20 - زن -
 نوبت دوم 2752 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم - 20 زن -
 نوبت دوم 2753 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كازرون 20 - زن -
 نوبت دوم 2754 و حرفه اي دختران كازرونآموزشكده فني  - 20 زن -
 نوبت دوم 2755 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان 15 - زن -
 نوبت دوم 2756 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان - 15 زن -
 نوبت دوم 2757 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج 18 - زن -
 نوبت دوم 2758 دختران كرج آموزشكده فني و حرفه اي - 18 زن -
 نوبت دوم 2759 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  10 - زن -
 نوبت دوم 2760 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  - 10 زن -
 نوبت دوم 2761 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه 10 - زن -
 نوبت دوم 2762 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه - 10 زن -
 نوبت دوم 2763 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان 10 - زن -
 نوبت دوم 2764 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان - 10 زن -
 نوبت دوم 2765 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مراغه 20 - زن -
 نوبت دوم 2766 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مراغه - 20 زن -
 نوبت دوم 2767 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مالير 10 - زن -
 نوبت دوم 2768 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مالير - 10 زن -
 نوبت دوم 2769 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج 10 - زن -
 نوبت دوم 2770 فني و حرفه اي دختران ياسوج آموزشكده - 10 زن -
 نوبت دوم 2771 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد 10 - زن -
 نوبت دوم 2772 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد - 10 زن -
 نوبت دوم 2773 آموزشكده فني و حرفه اي طبس 10 - - مرد
 نوبت دوم 2774 آموزشكده فني و حرفه اي طبس - 10 - مرد
 نوبت دوم 2775 آموزشكده فني و حرفه اي قاين 10 - - مرد
 نوبت دوم 2776 آموزشكده فني و حرفه اي قاين - 10 - مرد
 نوبت دوم 2777 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 5 - - مرد
 نوبت دوم 2778 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم - 5 - مرد
 نوبت دوم 2779 شهيد يزدان پناه -و حرفه اي پسران سنندج  دانشكده فني 10 - - مرد
 نوبت دوم 2780 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 10 - مرد
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  15 - - مرد  نوبت دوم 2781
شهيد محسن مهاجر -اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه  - 15 - مرد  نوبت دوم 2782
 نوبت دوم 2783 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 10 - - مرد
 نوبت دوم 2784 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 10 - مرد
 نوبت دوم 2785 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  15 - - مرد
 نوبت دوم 2786 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 15 - مرد
 نوبت دوم 2787 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  15 - - مرد
 نوبت دوم 2788 شهيد باهنر -شيراز دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك  - 15 - مرد
 نوبت دوم 2789 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  10 - - مرد
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 65صفحه 

 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر - 210ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 2790 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2791 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  15 - - مرد
 نوبت دوم 2792 شهيد محمد منتظري -مشهد دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك  - 20 - مرد
 نوبت دوم 2793 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  15 - - مرد
 نوبت دوم 2794 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  - 15 - مرد
 نوبت دوم 2795 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 نوبت دوم 2796 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  - 20 - مرد
 نوبت دوم 2797 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  20 - - مرد
 نوبت دوم 2798 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  - 20 - مرد
 نوبت دوم 2799 آبادمحمود دانشكده فني و حرفه اي پسران  15 - - مرد
 نوبت دوم 2800 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 10 - مرد
 نوبت دوم 2801 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 نوبت دوم 2802 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 نوبت دوم 2803 مجتمع آموزش عالي زرند - 60 زن مرد
 نوبت دوم 2804 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 20 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2805 ايوان كي -دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2806 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2807 آبيك -غيرانتفاعي دانش البرز دانشگاه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2808 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2809 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2810 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2811 اصفهان -غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني دانشگاه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2812 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2813 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2814 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2815 دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2816 بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2817 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2818 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2819 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2820 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2821 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2822 تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 2823 موسسه غيرانتفاعي آمل 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2824 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2825 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2826 سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2827 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2828 رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2829 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2830 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2831 موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) 40 - زن -
 غيرانتفاعي 2832 موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند) 40 - - مرد
 غيرانتفاعي 2833 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2834 خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2835 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2836 تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2837 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2838 كرمان -موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2839 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2840 همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2841 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2842 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  80 - زن مرد
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 66صفحه 

 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر - 210ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 2843 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2844 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2845 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2846 نكا -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2847 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2848 آبيك -موسسه غيرانتفاعي اوج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2849 مالير -موسسه غيرانتفاعي ايمان و انديشه  50 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2850 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2851 شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2852 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2853 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2854 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2855 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2856 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2857 موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2858 مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2859 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2860 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2861 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2862 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2863 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2864 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2865 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2866 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2867 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2868 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2869 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2870 قم -تعالي موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2871 بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2872 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2873 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2874 مشهد - موسسه غيرانتفاعي توس 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2875 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2876 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2877 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2878 خوزستان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2879 رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2880 كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2881 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2882 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2883 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2884 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2885 قوچان -حكيم نظامي موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2886 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2887 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2888 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2889 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2890 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2891 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2892 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2893 تبريز -دانشوران موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2894 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2895 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  80 - زن مرد
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 67صفحه 

 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر - 210ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام   

كدرشته 
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 غيرانتفاعي 2896 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2897 كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2898 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2899 ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2900 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2901 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2902 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2903 اهواز -موسسه غيرانتفاعي رهنما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2904 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2905 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2906 موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2907 آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2908 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي سبالن  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2909 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2910 رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2911 ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2912 مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2913 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2914 گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2915 قزوين -غيرانتفاعي سهروردي موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2916 رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2917 كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2918 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2919 غيرانتفاعي شاهرودموسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2920 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2921 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2922 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2923 آستارا -غيرانتفاعي شهريار موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2924 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2925 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2926 اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2927 تهران -غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران) موسسه  80 - - مرد
 غيرانتفاعي 2928 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2929 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2930 بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2931 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2932 چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2933 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2934 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2935 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2936 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2937 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2938 عالمه حلي چالوس موسسه غيرانتفاعي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2939 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2940 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2941 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2942 كاشان -غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2943 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2944 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2945 لرستان -موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2946 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2947 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2948 امير كال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  80 - زن مرد
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 68صفحه 

 تكنولوژي نرم افزار كامپيوترمهندسي  - 210ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 2949 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2950 غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشمموسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2951 همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2952 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2953 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2954 گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2955 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2956 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2957 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2958 خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2959 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2960 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2961 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2962 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2963 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2964 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2965 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2966 كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2967 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2968 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2969 سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2970 موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2971 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2972 همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2973 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2974 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2975 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2976 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2977 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2978 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2979 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2980 پارس آباد -موسسه غيرانتفاعي مغان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2981 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2982 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2983 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2984 آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2985 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2986 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2987 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2988 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2989 تبريز -اكرم(ص) موسسه غيرانتفاعي نبي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2990 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2991 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي نگين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2992 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2993 تربت جام - موسسه غيرانتفاعي وحدت 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2994 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2995 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2996 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2997 بندرگز -موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 2998 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  80 - زن مرد
 مجازي دولتي 2999 دانشگاه شيراز (محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي) 120 - زن مرد
 مجازي غيرانتفاعي 3000 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  80 - زن مرد
 مجازي غيرانتفاعي 3001 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  40 - زن مرد
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 69صفحه 

 مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر - 210
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 روزانه 3002 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  30 - - مرد
 روزانه 3003 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  - 30 - مرد
 روزانه 3004 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران ميبد  30 - زن -
 روزانه 3005 امام خميني(ره) -ميبد آموزشكده فني و حرفه اي دختران  - 30 زن -
 نوبت دوم 3006 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  10 - - مرد
 نوبت دوم 3007 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3008 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران ميبد  10 - زن -
 نوبت دوم 3009 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران ميبد  - 10 زن -
 غيرانتفاعي 3010 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3011 بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3012 آمل -آبان هراز موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3013 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3014 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3015 سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3016 خرمشهر -اروندان موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3017 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3018 كرمان -موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني  50 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3019 آبيك -موسسه غيرانتفاعي اوج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3020 مالير -و انديشه  موسسه غيرانتفاعي ايمان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3021 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3022 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3023 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3024 بابلسر -غيرانتفاعي پارسا موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3025 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3026 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3027 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3028 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3029 قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3030 بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3031 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3032 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3033 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3034 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3035 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3036 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3037 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3038 اهواز -موسسه غيرانتفاعي رهنما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3039 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3040 ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3041 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3042 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3043 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3044 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3045 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3046 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3047 گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3048 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3049 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3050 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3051 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3052 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3053 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3054 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3055 بندرگز -موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3056 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  80 - زن مرد
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 70صفحه 

 مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي - 210
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل   

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 روزانه 3057 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم 30 - - مرد
 روزانه 3058 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم - 30 - مرد
 روزانه 3059 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 30 - - مرد
 روزانه 3060 حرفه اي پسران بابلآموزشكده فني و  - 30 - مرد
 روزانه 3061 آموزشكده فني و حرفه اي پسران تفت 35 - - مرد
 روزانه 3062 آموزشكده فني و حرفه اي پسران تفت - 35 - مرد
 روزانه 3063 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  30 - - مرد
 روزانه 3064 شهيد شمسي پور -فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران آموزشكده  - 30 - مرد
 روزانه 3065 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان - 50 - مرد
 روزانه 3066 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود 30 - زن -
 روزانه 3067 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود - 30 زن -
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  25 - - مرد  روزانه 3068
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  - 25 - مرد  روزانه 3069
 نوبت دوم 3070 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم 10 - - مرد
 نوبت دوم 3071 فني و حرفه اي پسران ايالمآموزشكده  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3072 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 10 - - مرد
 نوبت دوم 3073 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 10 - مرد
 نوبت دوم 3074 آموزشكده فني و حرفه اي پسران تفت 5 - - مرد
 نوبت دوم 3075 پسران تفتآموزشكده فني و حرفه اي  - 5 - مرد
 نوبت دوم 3076 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  10 - - مرد
 نوبت دوم 3077 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  - 10 - مرد
دومنوبت  3078 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان - 10 - مرد  

 نوبت دوم 3079 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود 10 - زن -
 نوبت دوم 3080 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود - 10 زن -
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  15 - - مرد  نوبت دوم 3081
شهيد قاضي طباطبايي -پسران شماره يك اروميه  دانشكده فني و حرفه اي - 15 - مرد  نوبت دوم 3082

 ذوب فلزات -مهندسي تكنولوژي متالورژي  - 211
 روزانه 3083 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تبريز 20 - - مرد
 روزانه 3084 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تبريز - 20 - مرد
 روزانه 3085 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  30 - - مرد
 روزانه 3086 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  - 25 - مرد
 روزانه 3087 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  30 - - مرد
 روزانه 3088 شهيد مفتح -فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان آموزشكده  - 30 - مرد
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  20 - - مرد  روزانه 3089
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 20 - مرد  روزانه 3090
 روزانه 3091 شهيد صدوقي -فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد دانشكده  35 - - مرد
 روزانه 3092 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 35 - مرد
 نوبت دوم 3093 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تبريز 20 - - مرد
 نوبت دوم 3094 دو تبريزآموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره  - 20 - مرد
 نوبت دوم 3095 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  10 - - مرد
 نوبت دوم 3096 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  - 15 - مرد
 نوبت دوم 3097 مفتح شهيد -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 3098 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  - 10 - مرد
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  15 - - مرد  نوبت دوم 3099
محسن مهاجرشهيد  -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 15 - مرد  نوبت دوم 3100
 نوبت دوم 3101 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 3102 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 5 - مرد
 غيرانتفاعي 3103 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3104 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3105 آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3106 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  80 - زن مرد
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 71صفحه 

 كاربردي سراميك صنعتي -علمي  - 211
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 روزانه 3107 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميبد  35 - - مرد
 روزانه 3108 خميني(ره)امام  -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميبد  - 35 - مرد
 نوبت دوم 3109 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميبد  5 - - مرد
 نوبت دوم 3110 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميبد  - 5 - مرد

 مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زيرزميني - 213
 روزانه 3111 شهيد دادبين -پسران شماره دو كرمان  آموزشكده فني و حرفه اي 30 - - مرد
 روزانه 3112 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 3113 آموزشكده فني و حرفه اي طبس 30 - - مرد
 روزانه 3114 آموزشكده فني و حرفه اي طبس - 30 - مرد
 نوبت دوم 3115 شهيد دادبين -فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  آموزشكده 10 - - مرد
 نوبت دوم 3116 شهيد دادبين -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3117 آموزشكده فني و حرفه اي طبس 10 - - مرد
 نوبت دوم 3118 آموزشكده فني و حرفه اي طبس - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 3119 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3120 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  80 - زن مرد

 كاربردي معماري -علمي  - 214
 روزانه 3121 دانشگاه تربت حيدريه 35 - زن مرد
 روزانه 3122 امير كبير -اراك آموزشكده فني و حرفه اي پسران  30 - - مرد
 روزانه 3123 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 10 - مرد
 روزانه 3124 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  25 - - مرد
 روزانه 3125 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  - 25 - مرد
 روزانه 3126 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  35 - - مرد
 روزانه 3127 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  - 35 - مرد
 روزانه 3128 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اهر  30 - - مرد
 روزانه 3129 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اهر  - 30 - مرد
 روزانه 3130 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم 30 - - مرد
 روزانه 3131 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم - 30 - مرد
 روزانه 3132 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  30 - - مرد
 روزانه 3133 دارالفنون -پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه اي  - 10 - مرد
 روزانه 3134 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  25 - - مرد
 روزانه 3135 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  - 25 - مرد
 روزانه 3136 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  30 - - مرد
 روزانه 3137 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  - 30 - مرد
 روزانه 3138 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد 30 - - مرد
 روزانه 3139 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد - 30 - مرد
 روزانه 3140 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خلخال 30 - - مرد
 روزانه 3141 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خلخال - 30 - مرد
 روزانه 3142 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  30 - - مرد
 روزانه 3143 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  - 30 - مرد
 روزانه 3144 زنجانآموزشكده فني و حرفه اي پسران  30 - - مرد
 روزانه 3145 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان - 30 - مرد
 روزانه 3146 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سراب 30 - - مرد
 روزانه 3147 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سراب - 30 - مرد
 روزانه 3148 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سقز 30 - - مرد
 روزانه 3149 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سقز - 30 - مرد
 روزانه 3150 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه 30 - - مرد
 روزانه 3151 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 30 - مرد
 روزانه 3152 شهيد مفتح - آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان 30 - - مرد
 روزانه 3153 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  - 30 - مرد
 روزانه 3154 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد 30 - - مرد
 روزانه 3155 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد - 30 - مرد
 روزانه 3156 آباد كتولحرفه اي پسران علي آموزشكده فني و  30 - - مرد
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 72صفحه 

 كاربردي معماري -علمي  - 214ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 3157 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  - 30 - مرد
 روزانه 3158 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 20 - - مرد
 روزانه 3159 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 20 - مرد
 روزانه 3160 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قوچان 30 - - مرد
 روزانه 3161 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قوچان - 30 - مرد
 روزانه 3162 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج 30 - - مرد
 روزانه 3163 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج - 30 - مرد
 روزانه 3164 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان 30 - - مرد
 روزانه 3165 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان - 30 - مرد
 روزانه 3166 و حرفه اي پسران مرودشتآموزشكده فني  40 - - مرد
 روزانه 3167 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت - 25 - مرد
 روزانه 3168 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج 30 - - مرد
 روزانه 3169 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج - 30 - مرد
 روزانه 3170 حيدريه آموزشكده فني و حرفه اي تربت 30 - - مرد
 روزانه 3171 آموزشكده فني و حرفه اي تربت حيدريه - 30 - مرد
 روزانه 3172 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  30 - زن -
 روزانه 3173 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  - 30 زن -
 روزانه 3174 اراكآموزشكده فني و حرفه اي دختران  30 - زن -
 روزانه 3175 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اراك - 30 زن -
 روزانه 3176 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ايالم 30 - زن -
 روزانه 3177 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ايالم - 30 زن -
 روزانه 3178 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل 30 - زن -
 روزانه 3179 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل - 30 زن -
 روزانه 3180 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد 30 - زن -
 روزانه 3181 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد - 30 زن -
 روزانه 3182 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر 30 - زن -
 روزانه 3183 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر - 30 زن -
 روزانه 3184 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند 30 - زن -
 روزانه 3185 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند - 30 زن -
 روزانه 3186 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  16 - زن -
 روزانه 3187 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 16 زن -
 روزانه 3188 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد 30 - زن -
 روزانه 3189 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد - 30 زن -
 روزانه 3190 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوي 30 - زن -
 روزانه 3191 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوي - 30 زن -
 روزانه 3192 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت 25 - زن -
 روزانه 3193 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت - 25 زن -
 روزانه 3194 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 30 - زن -
 روزانه 3195 دختران ساريآموزشكده فني و حرفه اي  - 30 زن -
 روزانه 3196 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج 20 - زن -
 روزانه 3197 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج - 20 زن -
 روزانه 3198 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سيرجان 30 - زن -
 روزانه 3199 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سيرجان - 30 زن -
 روزانه 3200 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد 25 - زن -
 روزانه 3201 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد - 25 زن -
 روزانه 3202 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز 25 - زن -
 روزانه 3203 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز - 25 زن -
 روزانه 3204 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان 15 - زن -
 روزانه 3205 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان - 15 زن -
 روزانه 3206 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  30 - زن -
 روزانه 3207 فاطمه(س)حضرت  -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  - 30 زن -
 روزانه 3208 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه 30 - زن -
 روزانه 3209 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه - 30 زن -
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 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل   

كدرشته 
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 روزانه 3210 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان 35 - زن -
 روزانه 3211 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان - 25 زن -
 روزانه 3212 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد 15 - زن -
 روزانه 3213 حرفه اي دختران مشهدآموزشكده فني و  - 15 زن -
 روزانه 3214 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد 20 - زن -
 روزانه 3215 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد - 20 زن -
 روزانه 3216 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ني ريز 30 - زن -
 روزانه 3217 دختران ني ريزآموزشكده فني و حرفه اي  - 30 زن -
 روزانه 3218 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور 25 - زن -
 روزانه 3219 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور - 25 زن -
 روزانه 3220 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  30 - زن -
 روزانه 3221 زينب كبري(س) -اي دختران همدان  آموزشكده فني و حرفه - 30 زن -
 روزانه 3222 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج 30 - زن -
 روزانه 3223 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج - 30 زن -
 روزانه 3224 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد 30 - زن -
 روزانه 3225 دختران يزد آموزشكده فني و حرفه اي - 30 زن -
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  25 - - مرد  روزانه 3226
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  - 25 - مرد  روزانه 3227
 روزانه 3228 تبريزدانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك  30 - - مرد
 روزانه 3229 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 30 - مرد
 روزانه 3230 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 روزانه 3231 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 18 - مرد
 روزانه 3232 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  25 - - مرد
 روزانه 3233 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 25 - مرد
 روزانه 3234 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  25 - - مرد
 روزانه 3235 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 25 - مرد
 روزانه 3236 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  30 - - مرد
 روزانه 3237 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 3238 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  20 - - مرد
 روزانه 3239 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 10 - مرد
 روزانه 3240 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  35 - - مرد
 روزانه 3241 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 35 - مرد
 روزانه 3242 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  25 - - مرد
 روزانه 3243 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  - 25 - مرد
 روزانه 3244 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 روزانه 3245 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  - 20 - مرد
 روزانه 3246 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  35 - - مرد
 روزانه 3247 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 20 - مرد
 روزانه 3248 دكتر شريعتي -تهران دانشكده فني و حرفه اي دختران  20 - زن -
 روزانه 3249 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 روزانه 3250 مركز آموزش عالي فيروز آباد 25 - زن مرد
 روزانه 3251 مركز آموزش عالي فيروز آباد - 25 زن مرد
دومنوبت  3252 دانشگاه تربت حيدريه 5 - زن مرد  

 نوبت دوم 3253 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  10 - - مرد
 نوبت دوم 3254 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3255 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  15 - - مرد
 نوبت دوم 3256 رازي -پسران اردبيل آموزشكده فني و حرفه اي  - 15 - مرد
 نوبت دوم 3257 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  5 - - مرد
 نوبت دوم 3258 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  - 5 - مرد
 نوبت دوم 3259 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اهر  10 - - مرد
 نوبت دوم 3260 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اهر  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3261 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم 10 - - مرد
 نوبت دوم 3262 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم - 10 - مرد
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پذيرش نيمسال ظرفيت جنس پذيرش  
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 3263 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  10 - - مرد
 نوبت دوم 3264 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  - 30 - مرد
 نوبت دوم 3265 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  15 - - مرد
 نوبت دوم 3266 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  - 15 - مرد
 نوبت دوم 3267 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  10 - - مرد
 نوبت دوم 3268 ابن حسام -اي پسران بيرجند آموزشكده فني و حرفه  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3269 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد 10 - - مرد
 نوبت دوم 3270 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد - 10 - مرد
 نوبت دوم 3271 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خلخال 10 - - مرد
 نوبت دوم 3272 فني و حرفه اي پسران خلخالآموزشكده  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3273 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  10 - - مرد
 نوبت دوم 3274 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3275 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان 10 - - مرد
 نوبت دوم 3276 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان - 10 - مرد
 نوبت دوم 3277 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سراب 10 - - مرد
 نوبت دوم 3278 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سراب - 10 - مرد
 نوبت دوم 3279 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سقز 10 - - مرد
 نوبت دوم 3280 فني و حرفه اي پسران سقزآموزشكده  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3281 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه 10 - - مرد
 نوبت دوم 3282 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 10 - مرد
 نوبت دوم 3283 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 3284 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3285 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد 10 - - مرد
 نوبت دوم 3286 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد - 10 - مرد
 نوبت دوم 3287 آباد كتولاي پسران علي آموزشكده فني و حرفه  10 - - مرد
 نوبت دوم 3288 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3289 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 20 - - مرد
 نوبت دوم 3290 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 20 - مرد
 نوبت دوم 3291 حرفه اي پسران قوچانآموزشكده فني و  10 - - مرد
 نوبت دوم 3292 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قوچان - 10 - مرد
 نوبت دوم 3293 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج 10 - - مرد
 نوبت دوم 3294 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج - 10 - مرد
 نوبت دوم 3295 پسران الهيجانآموزشكده فني و حرفه اي  10 - - مرد
 نوبت دوم 3296 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان - 10 - مرد
 نوبت دوم 3297 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت 10 - - مرد
 نوبت دوم 3298 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت - 5 - مرد
 نوبت دوم 3299 پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه اي  10 - - مرد
 نوبت دوم 3300 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج - 10 - مرد
 نوبت دوم 3301 آموزشكده فني و حرفه اي تربت حيدريه 10 - - مرد
 نوبت دوم 3302 آموزشكده فني و حرفه اي تربت حيدريه - 10 - مرد
 نوبت دوم 3303 توحيد -آمل آموزشكده فني و حرفه اي دختران  10 - زن -
 نوبت دوم 3304 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  - 10 زن -
 نوبت دوم 3305 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اراك 10 - زن -
 نوبت دوم 3306 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اراك - 10 زن -
 نوبت دوم 3307 دختران ايالمآموزشكده فني و حرفه اي  10 - زن -
 نوبت دوم 3308 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ايالم - 10 زن -
 نوبت دوم 3309 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل 10 - زن -
 نوبت دوم 3310 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل - 10 زن -
 نوبت دوم 3311 بجنوردآموزشكده فني و حرفه اي دختران  10 - زن -
 نوبت دوم 3312 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد - 10 زن -
 نوبت دوم 3313 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر 10 - زن -
 نوبت دوم 3314 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر - 10 زن -
 نوبت دوم 3315 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند 10 - زن -
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 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 3316 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند - 10 زن -
 نوبت دوم 3317 الزهرا(س) -فني و حرفه اي دختران تبريز آموزشكده  16 - زن -
 نوبت دوم 3318 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 16 زن -
 نوبت دوم 3319 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد 10 - زن -
 نوبت دوم 3320 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد - 10 زن -
 نوبت دوم 3321 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوي 10 - زن -
 نوبت دوم 3322 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوي - 10 زن -
 نوبت دوم 3323 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت 15 - زن -
 نوبت دوم 3324 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت - 15 زن -
 نوبت دوم 3325 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 10 - زن -
 نوبت دوم 3326 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري - 10 زن -
 نوبت دوم 3327 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج 20 - زن -
 نوبت دوم 3328 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج - 20 زن -
 نوبت دوم 3329 فني و حرفه اي دختران سيرجانآموزشكده  10 - زن -
 نوبت دوم 3330 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سيرجان - 10 زن -
 نوبت دوم 3331 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد 15 - زن -
 نوبت دوم 3332 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد - 15 زن -
 نوبت دوم 3333 و حرفه اي دختران شيرازآموزشكده فني  15 - زن -
 نوبت دوم 3334 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز - 15 زن -
 نوبت دوم 3335 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان 15 - زن -
 نوبت دوم 3336 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان - 15 زن -
 نوبت دوم 3337 حضرت فاطمه(س) -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه  10 - زن -
 نوبت دوم 3338 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  - 10 زن -
 نوبت دوم 3339 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه 10 - زن -
 نوبت دوم 3340 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه - 10 زن -
 نوبت دوم 3341 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان 10 - زن -
 نوبت دوم 3342 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان - 10 زن -
 نوبت دوم 3343 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد 15 - زن -
 نوبت دوم 3344 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد - 15 زن -
 نوبت دوم 3345 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد 20 - زن -
 نوبت دوم 3346 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد - 20 زن -
 نوبت دوم 3347 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ني ريز 10 - زن -
 نوبت دوم 3348 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ني ريز - 10 زن -
 نوبت دوم 3349 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور 5 - زن -
 نوبت دوم 3350 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور - 5 زن -
 نوبت دوم 3351 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  10 - زن -
 نوبت دوم 3352 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  - 10 زن -
 نوبت دوم 3353 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج 10 - زن -
 نوبت دوم 3354 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج - 10 زن -
 نوبت دوم 3355 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد 10 - زن -
دومنوبت  3356 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد - 10 زن -  

شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  15 - - مرد  نوبت دوم 3357
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  - 15 - مرد  نوبت دوم 3358
دومنوبت  3359 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 10 - - مرد  

 نوبت دوم 3360 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 10 - مرد
 نوبت دوم 3361 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 نوبت دوم 3362 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 18 - مرد
 نوبت دوم 3363 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  15 - - مرد
 نوبت دوم 3364 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 15 - مرد
 نوبت دوم 3365 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  15 - - مرد
 نوبت دوم 3366 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 15 - مرد
 نوبت دوم 3367 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  10 - - مرد
 نوبت دوم 3368 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 10 - مرد
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 نوبت دوم 3369 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  10 - - مرد
 نوبت دوم 3370 شهيد محمد منتظري -و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني - 20 - مرد
 نوبت دوم 3371 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 3372 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 5 - مرد
 نوبت دوم 3373 سرااي پسران صومعه دانشكده فني و حرفه  15 - - مرد
 نوبت دوم 3374 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  - 15 - مرد
 نوبت دوم 3375 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 نوبت دوم 3376 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  - 20 - مرد
 نوبت دوم 3377 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  15 - - مرد
 نوبت دوم 3378 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3379 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 نوبت دوم 3380 شريعتيدكتر  -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 غيرانتفاعي 3381 ايوان كي -دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3382 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3383 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3384 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3385 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3386 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3387 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3388 اصفهان -اصفهاني دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3389 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3390 دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3391 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3392 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3393 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3394 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3395 موسسه غيرانتفاعي آمل 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3396 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3397 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3398 سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3399 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3400 رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3401 موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) 40 - زن -
 غيرانتفاعي 3402 موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند) 40 - - مرد
 غيرانتفاعي 3403 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3404 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3405 تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3406 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3407 كرمان -موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3408 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3409 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3410 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3411 اصفهانفوالد شهر  -موسسه غيرانتفاعي امين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3412 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3413 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3414 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3415 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3416 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3417 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3418 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3419 موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3420 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3421 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  80 - زن مرد
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 غيرانتفاعي 3422 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3423 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3424 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3425 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3426 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3427 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3428 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3429 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3430 قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3431 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3432 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3433 مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3434 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3435 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3436 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3437 رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3438 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3439 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3440 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3441 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3442 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصر خسرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3443 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3444 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3445 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3446 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3447 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3448 ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3449 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3450 تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3451 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3452 اصفهان -اصفهاني موسسه غيرانتفاعي راغب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3453 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3454 ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3455 كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 3456 سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3457 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3458 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3459 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3460 كرمانشاه -غيرانتفاعي زاگرس موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3461 ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3462 موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3463 آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3464 اردبيل -سبالن موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3465 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3466 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3467 رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3468 مشهد -سلمان  موسسه غيرانتفاعي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3469 گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3470 رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3471 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3472 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3473 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3474 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  80 - زن مرد
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 78صفحه 

 كاربردي معماري -علمي  - 214ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 3475 آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3476 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3477 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3478 اروميه -غيرانتفاعي صبا موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3479 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3480 بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3481 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3482 كرمان -غيرانتفاعي عرفان موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3483 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3484 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3485 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3486 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3487 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3488 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3489 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3490 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3491 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3492 امير كال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3493 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3494 موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3495 همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3496 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3497 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3498 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3499 كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3500 شهر اصفهانخميني  -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3501 كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3502 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3503 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3504 تحصيل واحد قزوين)موسسه غيرانتفاعي كار (محل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3505 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3506 اهواز -موسسه غيرانتفاعي كارون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3507 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3508 مشهد -غيرانتفاعي كاويان موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3509 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3510 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3511 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3512 كردكوي -غيرانتفاعي كميل موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3513 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3514 موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3515 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3516 رودبار -گيل موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3517 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3518 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3519 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3520 رويان نور - موسسه غيرانتفاعي مازيار 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3521 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3522 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3523 پارس آباد -موسسه غيرانتفاعي مغان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3524 اردبيل -غيرانتفاعي مقدس اردبيلي موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3525 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3526 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3527 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 80 - زن مرد
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 79صفحه 

 كاربردي معماري -علمي  - 214ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 3528 آبادان -موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3529 رفسنجان -ميثاق موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3530 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3531 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3532 تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3533 نجف آبادموسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3534 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3535 تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3536 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3537 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3538 شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3539 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي - 215
 روزانه 3540 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  25 - - مرد
 روزانه 3541 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  - 25 - مرد
 روزانه 3542 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب 30 - - مرد
 روزانه 3543 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب - 30 - مرد
 روزانه 3544 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 30 - - مرد
 روزانه 3545 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 30 - مرد
 روزانه 3546 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بروجن 30 - - مرد
 روزانه 3547 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بروجن - 30 - مرد
 روزانه 3548 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 25 - - مرد
 روزانه 3549 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 15 - مرد
 روزانه 3550 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  40 - - مرد
 روزانه 3551 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  - 30 - مرد
 روزانه 3552 شهيدرجايي -شماره دو شيراز آموزشكده فني و حرفه اي پسران  30 - - مرد
 روزانه 3553 شهيدرجايي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو شيراز  - 30 - مرد
 روزانه 3554 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه 30 - - مرد
 روزانه 3555 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 30 - مرد
 روزانه 3556 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  30 - - مرد
 روزانه 3557 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  - 30 - مرد
 روزانه 3558 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان 30 - - مرد
 روزانه 3559 و حرفه اي پسران گرگانآموزشكده فني  - 30 - مرد
 روزانه 3560 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت 40 - - مرد
 روزانه 3561 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت - 25 - مرد
 روزانه 3562 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميبد  35 - - مرد
 روزانه 3563 امام خميني(ره) -فني و حرفه اي پسران ميبد آموزشكده  - 35 - مرد
 روزانه 3564 آموزشكده كشاورزي پسران امير آباد دامغان 30 - - مرد
 روزانه 3565 آموزشكده كشاورزي پسران امير آباد دامغان - 30 - مرد
 روزانه 3566 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 35 - - مرد
 روزانه 3567 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم - 35 - مرد
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  20 - - مرد  روزانه 3568
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 20 - مرد  روزانه 3569
 روزانه 3570 شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه اي پسران  30 - - مرد
 روزانه 3571 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 30 - مرد
 روزانه 3572 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  30 - - مرد
 روزانه 3573 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 30 - مرد
 روزانه 3574 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  30 - - مرد
 روزانه 3575 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 3576 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  15 - - مرد
 روزانه 3577 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 15 - مرد
 روزانه 3578 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  35 - - مرد
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 80صفحه 

 مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي - 215ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 3579 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 35 - مرد
 روزانه 3580 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  30 - - مرد
 روزانه 3581 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  - 30 - مرد
 نوبت دوم 3582 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  15 - - مرد
 نوبت دوم 3583 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  - 15 - مرد
 نوبت دوم 3584 غربآموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد  10 - - مرد
 نوبت دوم 3585 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب - 10 - مرد
 نوبت دوم 3586 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 10 - - مرد
 نوبت دوم 3587 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 10 - مرد
 نوبت دوم 3588 بروجنآموزشكده فني و حرفه اي پسران  10 - - مرد
 نوبت دوم 3589 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بروجن - 10 - مرد
 نوبت دوم 3590 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 25 - - مرد
 نوبت دوم 3591 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 15 - مرد
 نوبت دوم 3592 شهيد بهشتي -اروميه آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو  5 - - مرد
 نوبت دوم 3593 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  - 5 - مرد
 نوبت دوم 3594 شهيدرجايي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو شيراز  10 - - مرد
 نوبت دوم 3595 شهيدرجايي -شيراز آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3596 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه 10 - - مرد
 نوبت دوم 3597 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 10 - مرد
 نوبت دوم 3598 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 3599 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3600 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان 10 - - مرد
 نوبت دوم 3601 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان - 10 - مرد
 نوبت دوم 3602 پسران مرودشتآموزشكده فني و حرفه اي  10 - - مرد
 نوبت دوم 3603 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت - 5 - مرد
 نوبت دوم 3604 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميبد  5 - - مرد
 نوبت دوم 3605 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميبد  - 5 - مرد
 نوبت دوم 3606 آموزشكده كشاورزي پسران امير آباد دامغان 10 - - مرد
 نوبت دوم 3607 آموزشكده كشاورزي پسران امير آباد دامغان - 10 - مرد
 نوبت دوم 3608 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 5 - - مرد
 نوبت دوم 3609 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم - 5 - مرد
شهيد محسن مهاجر -حرفه اي پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و  15 - - مرد  نوبت دوم 3610
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 15 - مرد  نوبت دوم 3611
 نوبت دوم 3612 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 10 - - مرد
 نوبت دوم 3613 پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه اي  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3614 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  10 - - مرد
 نوبت دوم 3615 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3616 شهيد چمران -كرمان  دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك 10 - - مرد
 نوبت دوم 3617 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3618 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  15 - - مرد
 نوبت دوم 3619 شهيد محمد منتظري -مشهد دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك  - 15 - مرد
 نوبت دوم 3620 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 3621 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 5 - مرد
 نوبت دوم 3622 علي(ع)امام  -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  10 - - مرد
 نوبت دوم 3623 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 3624 دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3625 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3626 رشت -غيرانتفاعي احرار موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3627 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3628 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3629 قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3630 الهيجان -غيرانتفاعي انديشمند موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3631 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  80 - زن مرد
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 81صفحه 

 مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي - 215ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

تحصيليدوره  محل  اول دوم زن مرد 
 غيرانتفاعي 3632 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3633 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3634 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3635 گلوگاه مازندران -توحيد  موسسه غيرانتفاعي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3636 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3637 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3638 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3639 اصفهان -غيرانتفاعي راغب اصفهاني موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3640 سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3641 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3642 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3643 اهواز -غيرانتفاعي رهنما موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3644 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3645 ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3646 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3647 فوالد شهر اصفهان -غيرانتفاعي صنعتي فوالد موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3648 بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3649 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3650 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3651 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3652 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3653 امير كال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3654 اصفهان -سپاهان موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3655 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3656 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3657 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3658 غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان)موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3659 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3660 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3661 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3662 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3663 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3664 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3665 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3666 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3667 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3668 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3669 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3670 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو - 215
 روزانه 3671 دكتر شريعتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  30 - - مرد
 روزانه 3672 دكتر شريعتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  - 30 - مرد
 روزانه 3673 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  30 - - مرد
 روزانه 3674 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 30 - مرد
 روزانه 3675 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  30 - - مرد
 روزانه 3676 دارالفنون -بجنورد آموزشكده فني و حرفه اي پسران  - 10 - مرد
 روزانه 3677 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بروجن 30 - - مرد
 روزانه 3678 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بروجن - 30 - مرد
 روزانه 3679 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بم 30 - - مرد
 روزانه 3680 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بم - 30 - مرد
 روزانه 3681 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرانزلي 30 - - مرد
 روزانه 3682 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرانزلي - 30 - مرد
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 82صفحه 

 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو - 215ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل   

كدرشته 
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 روزانه 3683 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  25 - - مرد
 روزانه 3684 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  - 25 - مرد
 روزانه 3685 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر 30 - - مرد
 روزانه 3686 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر - 30 - مرد
 روزانه 3687 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بهشهر 30 - - مرد
 روزانه 3688 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بهشهر - 30 - مرد
 روزانه 3689 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  30 - - مرد
 روزانه 3690 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  - 30 - مرد
 روزانه 3691 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد 30 - - مرد
 روزانه 3692 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد - 30 - مرد
 روزانه 3693 رودبار آموزشكده فني و حرفه اي پسران رستم آباد 30 - - مرد
 روزانه 3694 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رستم آباد رودبار - 30 - مرد
 روزانه 3695 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل 30 - - مرد
 روزانه 3696 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل - 30 - مرد
 روزانه 3697 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زرند 15 - - مرد
 روزانه 3698 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زرند - 15 - مرد
 روزانه 3699 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان 30 - - مرد
 روزانه 3700 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان - 30 - مرد
 روزانه 3701 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سبزوار 30 - - مرد
 روزانه 3702 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 30 - - مرد
 روزانه 3703 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 30 - مرد
 روزانه 3704 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  40 - - مرد
 روزانه 3705 شهيد بهشتي -اروميه آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو  - 30 - مرد
 روزانه 3706 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تبريز 30 - - مرد
 روزانه 3707 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تبريز - 30 - مرد
 روزانه 3708 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو زاهدان 30 - - مرد
 روزانه 3709 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو زاهدان - 30 - مرد
 روزانه 3710 شهيدرجايي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو شيراز  30 - - مرد
 روزانه 3711 شهيدرجايي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو شيراز  - 30 - مرد
 روزانه 3712 پسران شماره دو كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه اي  30 - - مرد
 روزانه 3713 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 30 - مرد
 روزانه 3714 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  30 - - مرد
 روزانه 3715 ديباجشهيد  -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  - 30 - مرد
 روزانه 3716 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهر بابك 30 - - مرد
 روزانه 3717 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهر بابك - 30 - مرد
 روزانه 3718 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا 30 - - مرد
 روزانه 3719 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا - 30 - مرد
 روزانه 3720 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شيروان 35 - - مرد
 روزانه 3721 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شيروان - 35 - مرد
 روزانه 3722 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 30 - - مرد
 روزانه 3723 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 30 - مرد
 روزانه 3724 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج 20 - - مرد
 روزانه 3725 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج - 12 - مرد
 روزانه 3726 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گلپايگان 30 - - مرد
 روزانه 3727 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گلپايگان - 30 - مرد
 روزانه 3728 و حرفه اي پسران ماليرآموزشكده فني  30 - - مرد
 روزانه 3729 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مالير - 30 - مرد
 روزانه 3730 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ممسني 35 - - مرد
 روزانه 3731 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ممسني - 35 - مرد
 روزانه 3732 ميانهآموزشكده فني و حرفه اي پسران  35 - - مرد
 روزانه 3733 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميانه - 35 - مرد
 روزانه 3734 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نوشهر 25 - - مرد
 روزانه 3735 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نوشهر - 25 - مرد

www.GhadamYar.com

http://www.GhadamYar.com


 20ها/جدول شماره فصل دوم/جداول كدرشته محل                 1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

 83صفحه 

 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو - 215ادامه 
 توضيحات

پذيرشجنس   ظرفيت پذيرش نيمسال 
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 3736 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 3737 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابور - 30 - مرد
 روزانه 3738 فني و حرفه اي پسران ياسوجآموزشكده  30 - - مرد
 روزانه 3739 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج - 30 - مرد
 روزانه 3740 آموزشكده فني و حرفه اي طبس 30 - - مرد
 روزانه 3741 آموزشكده فني و حرفه اي طبس - 30 - مرد
 روزانه 3742 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 35 - - مرد
 روزانه 3743 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 35 - مرد
 روزانه 3744 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  30 - - مرد
 روزانه 3745 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 30 - مرد
شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه اي  20 - - مرد  روزانه 3746
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 20 - مرد  روزانه 3747
 روزانه 3748 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 روزانه 3749 انقالب اسالمي -اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و حرفه  - 18 - مرد
 روزانه 3750 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  30 - - مرد
 روزانه 3751 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 3752 شهيد محمد منتظري -شماره يك مشهد دانشكده فني و حرفه اي پسران  20 - - مرد
 روزانه 3753 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 20 - مرد
 روزانه 3754 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  35 - - مرد
 روزانه 3755 شهيد صدوقي -يك يزد  دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره - 35 - مرد
 روزانه 3756 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  20 - - مرد
 روزانه 3757 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  - 20 - مرد
 نوبت دوم 3758 دكتر شريعتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  10 - - مرد
 نوبت دوم 3759 دكتر شريعتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3760 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  10 - - مرد
 نوبت دوم 3761 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3762 دارالفنون -پسران بجنورد آموزشكده فني و حرفه اي  10 - - مرد
 نوبت دوم 3763 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  - 30 - مرد
 نوبت دوم 3764 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بروجن 10 - - مرد
 نوبت دوم 3765 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بروجن - 10 - مرد
 نوبت دوم 3766 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بم 10 - - مرد
 نوبت دوم 3767 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بم - 10 - مرد
 نوبت دوم 3768 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرانزلي 10 - - مرد
 نوبت دوم 3769 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرانزلي - 10 - مرد
 نوبت دوم 3770 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  15 - - مرد
 نوبت دوم 3771 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  - 15 - مرد
 نوبت دوم 3772 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر 10 - - مرد
 نوبت دوم 3773 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر - 10 - مرد
 نوبت دوم 3774 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بهشهر 10 - - مرد
 نوبت دوم 3775 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بهشهر - 10 - مرد
 نوبت دوم 3776 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  10 - - مرد
 نوبت دوم 3777 ابن حسام -بيرجند آموزشكده فني و حرفه اي پسران  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3778 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد 10 - - مرد
 نوبت دوم 3779 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد - 10 - مرد
 نوبت دوم 3780 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رستم آباد رودبار 10 - - مرد
 نوبت دوم 3781 فني و حرفه اي پسران رستم آباد رودبار آموزشكده - 10 - مرد
 نوبت دوم 3782 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل 10 - - مرد
 نوبت دوم 3783 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل - 10 - مرد
 نوبت دوم 3784 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زرند 15 - - مرد
 نوبت دوم 3785 فني و حرفه اي پسران زرند آموزشكده - 15 - مرد
 نوبت دوم 3786 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان 10 - - مرد
 نوبت دوم 3787 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان - 10 - مرد
 نوبت دوم 3788 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سبزوار 15 - - مرد
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 84صفحه 

 مكانيك خودرومهندسي تكنولوژي  - 215ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 3789 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 10 - - مرد
دومنوبت  3790 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 10 - مرد  

 نوبت دوم 3791 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  5 - - مرد
 نوبت دوم 3792 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  - 5 - مرد
 نوبت دوم 3793 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تبريز 10 - - مرد
 نوبت دوم 3794 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تبريز - 10 - مرد
 نوبت دوم 3795 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو زاهدان 10 - - مرد
 نوبت دوم 3796 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو زاهدان - 10 - مرد
 نوبت دوم 3797 شهيدرجايي -شيراز آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو  10 - - مرد
 نوبت دوم 3798 شهيدرجايي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو شيراز  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3799 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه 10 - - مرد
 نوبت دوم 3800 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه - 10 - مرد
 نوبت دوم 3801 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 3802 شهيد ديباج -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3803 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهر بابك 10 - - مرد
 نوبت دوم 3804 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهر بابك - 10 - مرد
 نوبت دوم 3805 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا 10 - - مرد
 نوبت دوم 3806 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا - 10 - مرد
 نوبت دوم 3807 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شيروان 5 - - مرد
 نوبت دوم 3808 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 10 - - مرد
 نوبت دوم 3809 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 10 - مرد
 نوبت دوم 3810 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج 12 - - مرد
 نوبت دوم 3811 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج - 20 - مرد
 نوبت دوم 3812 حرفه اي پسران گلپايگانآموزشكده فني و  10 - - مرد
 نوبت دوم 3813 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گلپايگان - 10 - مرد
 نوبت دوم 3814 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مالير 10 - - مرد
 نوبت دوم 3815 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مالير - 10 - مرد
 نوبت دوم 3816 حرفه اي پسران ممسنيآموزشكده فني و  5 - - مرد
 نوبت دوم 3817 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ممسني - 5 - مرد
 نوبت دوم 3818 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميانه 5 - - مرد
 نوبت دوم 3819 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميانه - 5 - مرد
 نوبت دوم 3820 پسران نوشهرآموزشكده فني و حرفه اي  15 - - مرد
 نوبت دوم 3821 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نوشهر - 15 - مرد
 نوبت دوم 3822 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابور 10 - - مرد
 نوبت دوم 3823 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابور - 10 - مرد
 نوبت دوم 3824 پسران ياسوجآموزشكده فني و حرفه اي  10 - - مرد
 نوبت دوم 3825 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج - 10 - مرد
 نوبت دوم 3826 آموزشكده فني و حرفه اي طبس 10 - - مرد
 نوبت دوم 3827 آموزشكده فني و حرفه اي طبس - 10 - مرد
 نوبت دوم 3828 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 5 - - مرد
 نوبت دوم 3829 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 5 - مرد
 نوبت دوم 3830 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  10 - - مرد
 نوبت دوم 3831 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 10 - مرد
شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان دانشكده فني و حرفه اي  15 - - مرد  نوبت دوم 3832
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 15 - مرد  نوبت دوم 3833
 نوبت دوم 3834 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 نوبت دوم 3835 انقالب اسالمي -حرفه اي پسران شماره يك تهران دانشكده فني و  - 18 - مرد
 نوبت دوم 3836 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  10 - - مرد
 نوبت دوم 3837 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3838 شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد  دانشكده فني و حرفه 20 - - مرد
 نوبت دوم 3839 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 20 - مرد
 نوبت دوم 3840 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 3841 شهيد صدوقي -اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و حرفه  - 5 - مرد
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 85صفحه 

 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو - 215ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 3842 امام علي(ع) -كردكوي دانشكده فني و حرفه اي پسران  20 - - مرد
 نوبت دوم 3843 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  - 20 - مرد
 غيرانتفاعي 3844 دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3845 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3846 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3847 رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  80 - - مرد
 غيرانتفاعي 3848 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3849 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3850 الهيجان -غيرانتفاعي انديشمند موسسه  80 - - مرد
 غيرانتفاعي 3851 آبيك -موسسه غيرانتفاعي اوج  80 - - مرد
 غيرانتفاعي 3852 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3853 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3854 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3855 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3856 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3857 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3858 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3859 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3860 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3861 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3862 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3863 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3864 اهواز -موسسه غيرانتفاعي رهنما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3865 ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3866 رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3867 ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3868 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3869 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3870 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3871 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3872 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3873 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3874 گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3875 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3876 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3877 تحصيل واحد قزوين)موسسه غيرانتفاعي كار (محل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3878 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3879 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3880 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3881 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3882 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3883 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3884 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3885 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3886 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3887 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3888 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي نگين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3889 تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3890 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي مكانيك ماشين هاي راهسازي و راهداري - 215
 روزانه 3891 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  35 - - مرد
 روزانه 3892 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 35 - مرد
 نوبت دوم 3893 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 3894 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 5 - مرد
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 86صفحه 

 مهندسي تكنولوژي نقشه برداري - 216
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 روزانه 3895 دانشگاه تبريز (محل تحصيل آموزشكده فني و مهندسي مرند) 42 - زن مرد
گرگان (محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي علي آباد كتول) -گلستان دانشگاه  35 - زن مرد  روزانه 3896
 روزانه 3897 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميبد  30 - - مرد
 روزانه 3898 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميبد  - 30 - مرد
 نوبت دوم 3899 (محل تحصيل آموزشكده فني و مهندسي مرند)دانشگاه تبريز  28 - زن مرد
گرگان (محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي علي آباد كتول) -دانشگاه گلستان  10 - زن مرد  نوبت دوم 3900

دومنوبت  3901 سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح -آموزشكده فني نقشه برداري  80 - زن مرد شرايط در انتهاي دفترچه  

 نوبت دوم 3902 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميبد  10 - - مرد
 نوبت دوم 3903 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميبد  - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 3904 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3905 شيراز -غيرانتفاعي آپادانا موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3906 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3907 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3908 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3909 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3910 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3911 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3912 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3913 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3914 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3915 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3916 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3917 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3918 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3919 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3920 رشت -دانشگاهي موسسه غيرانتفاعي جهاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3921 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3922 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3923 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3924 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3925 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3926 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3927 ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3928 اصفهان -پژوهان پيشرو موسسه غيرانتفاعي دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3929 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3930 ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3931 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3932 تبريز -غيرانتفاعي سراج موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3933 ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3934 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3935 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3936 كرمان -غيرانتفاعي عرفان موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3937 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3938 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3939 لرستان -موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3940 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3941 موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3942 همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3943 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3944 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3945 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3946 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3947 بوشهر -غيرانتفاعي ليان موسسه  80 - زن مرد
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 مهندسي تكنولوژي نقشه برداري - 216ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 3948 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3949 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3950 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3951 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3952 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3953 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  80 - زن مرد

 مهندسي شهرسازي - 217
 روزانه 3954 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد 30 - زن -
 روزانه 3955 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد - 30 زن -
 روزانه 3956 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  30 - - مرد
 روزانه 3957 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 30 - مرد
 روزانه 3958 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  25 - - مرد
 روزانه 3959 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 25 - مرد
 روزانه 3960 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  30 - زن -
 روزانه 3961 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 30 زن -
 نوبت دوم 3962 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد 10 - زن -
 نوبت دوم 3963 دختران بجنوردآموزشكده فني و حرفه اي  - 10 زن -
 نوبت دوم 3964 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  10 - - مرد
 نوبت دوم 3965 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 10 - مرد
 نوبت دوم 3966 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  15 - - مرد
 نوبت دوم 3967 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 15 - مرد
 نوبت دوم 3968 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  10 - زن -
 نوبت دوم 3969 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 10 زن -
 غيرانتفاعي 3970 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3971 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3972 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3973 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3974 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3975 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3976 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3977 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3978 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي بنيان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3979 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3980 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3981 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3982 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3983 رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3984 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3985 كرج -غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) موسسه  80 - زن -
 غيرانتفاعي 3986 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3987 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3988 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3989 كرمان -غيرانتفاعي عرفان موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3990 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3991 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3992 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3993 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3994 موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3995 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3996 واحد خرمدره)موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3997 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 3998 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  80 - زن مرد
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 مهندسي شهرسازي - 217ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل   

كدرشته 
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 غيرانتفاعي 3999 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4000 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4001 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4002 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4003 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4004 تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4005 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4006 بيرجند -غيرانتفاعي هرمزان موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4007 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  80 - زن مرد

 مهندسي تكنولوژي صنايع نساجي - 218
 روزانه 4008 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 25 - - مرد
 روزانه 4009 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 15 - مرد
 روزانه 4010 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 نوبت دوم 4011 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  25 - - مرد

 مهندسي اجرايي عمران - 232
 روزانه 4012 دانشگاه بزرگمهر قاينات 50 - زن مرد
 روزانه 4013 تحصيل دانشكده فني فردوس)دانشگاه بيرجند (محل  60 - زن مرد
 روزانه 4014 دانشگاه تبريز (محل تحصيل آموزشكده فني و مهندسي مرند) 30 - زن مرد
 روزانه 4015 دانشگاه تربت حيدريه 40 - زن مرد
 روزانه 4016 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  30 - - مرد
 روزانه 4017 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  - 30 - مرد
 روزانه 4018 امام صادق(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آستانه اشرفيه  30 - - مرد
 روزانه 4019 امام صادق(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آستانه اشرفيه  - 30 - مرد
 روزانه 4020 شريف -و حرفه اي پسران ابركوه آموزشكده فني  35 - - مرد
 روزانه 4021 شريف -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ابركوه  - 35 - مرد
 روزانه 4022 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  30 - - مرد
 روزانه 4023 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 30 - مرد
 روزانه 4024 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  30 - - مرد
 روزانه 4025 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  - 30 - مرد
 روزانه 4026 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  40 - - مرد
 روزانه 4027 شهيد بهشتي - آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان - 40 - مرد
 روزانه 4028 آموزشكده فني و حرفه اي پسران استهبان 30 - - مرد
 روزانه 4029 آموزشكده فني و حرفه اي پسران استهبان - 30 - مرد
 روزانه 4030 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اهر  30 - - مرد
 روزانه 4031 شهيد چمران -پسران اهر  آموزشكده فني و حرفه اي - 30 - مرد
 روزانه 4032 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم 30 - - مرد
 روزانه 4033 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم - 30 - مرد
 روزانه 4034 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 30 - - مرد
 روزانه 4035 بابل آموزشكده فني و حرفه اي پسران - 30 - مرد
 روزانه 4036 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بافت 30 - - مرد
 روزانه 4037 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بافت - 30 - مرد
 روزانه 4038 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  30 - - مرد
 روزانه 4039 دارالفنون -بجنورد آموزشكده فني و حرفه اي پسران  - 10 - مرد
 روزانه 4040 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بم 30 - - مرد
 روزانه 4041 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بم - 30 - مرد
 روزانه 4042 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  25 - - مرد
 روزانه 4043 شهيد كراني -پسران بندرعباس  آموزشكده فني و حرفه اي - 25 - مرد
 روزانه 4044 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر 30 - - مرد
 روزانه 4045 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر - 30 - مرد
 روزانه 4046 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  30 - - مرد
 روزانه 4047 ابن حسام -فني و حرفه اي پسران بيرجند آموزشكده  - 30 - مرد
 روزانه 4048 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جيرفت 30 - - مرد
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 89صفحه 

 مهندسي اجرايي عمران - 232ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 4049 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جيرفت - 30 - مرد
 روزانه 4050 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد 30 - - مرد
 روزانه 4051 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد - 30 - مرد
 روزانه 4052 آموزشكده فني و حرفه اي پسران داراب 30 - - مرد
 روزانه 4053 آموزشكده فني و حرفه اي پسران داراب - 30 - مرد
 روزانه 4054 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دزفول 30 - - مرد
 روزانه 4055 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دزفول - 30 - مرد
 روزانه 4056 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  30 - - مرد
 روزانه 4057 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  - 30 - مرد
 روزانه 4058 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 25 - - مرد
 روزانه 4059 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 15 - مرد
 روزانه 4060 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل 30 - - مرد
 روزانه 4061 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل - 30 - مرد
 روزانه 4062 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سبزوار 25 - - مرد
 روزانه 4063 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سبزوار - 25 - مرد
 روزانه 4064 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سراب 30 - - مرد
 روزانه 4065 حرفه اي پسران سرابآموزشكده فني و  - 30 - مرد
 روزانه 4066 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 30 - - مرد
 روزانه 4067 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 30 - مرد
 روزانه 4068 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سيرجان 30 - - مرد
 روزانه 4069 سيرجانآموزشكده فني و حرفه اي پسران  - 30 - مرد
 روزانه 4070 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد
 روزانه 4071 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  - 20 - مرد
 روزانه 4072 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  35 - - مرد
 روزانه 4073 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  - 35 - مرد
 روزانه 4074 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  15 - - مرد
 روزانه 4075 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  - 15 - مرد
 روزانه 4076 شهيد باهنر -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك زاهدان  30 - - مرد
 روزانه 4077 شهيد باهنر -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك زاهدان  - 30 - مرد
 روزانه 4078 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه 30 - - مرد
 روزانه 4079 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه - 30 - مرد
 روزانه 4080 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  30 - - مرد
 روزانه 4081 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  - 30 - مرد
 روزانه 4082 پسران شهرضا آموزشكده فني و حرفه اي 30 - - مرد
 روزانه 4083 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا - 30 - مرد
 روزانه 4084 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد 30 - - مرد
 روزانه 4085 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد - 30 - مرد
 روزانه 4086 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين 28 - - مرد
 روزانه 4087 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين - 20 - مرد
 روزانه 4088 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 20 - - مرد
 روزانه 4089 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 20 - مرد
 روزانه 4090 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج 30 - - مرد
 روزانه 4091 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج - 30 - مرد
 روزانه 4092 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گلپايگان 30 - - مرد
 روزانه 4093 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گلپايگان - 30 - مرد
 روزانه 4094 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت 40 - - مرد
 روزانه 4095 فني و حرفه اي پسران مرودشتآموزشكده  - 25 - مرد
 روزانه 4096 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ممسني 35 - - مرد
 روزانه 4097 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ممسني - 35 - مرد
 روزانه 4098 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 4099 پسران ياسوج آموزشكده فني و حرفه اي 30 - - مرد
 روزانه 4100 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج - 30 - مرد
 روزانه 4101 آموزشكده فني و حرفه اي تربت حيدريه 30 - - مرد

www.GhadamYar.com

http://www.GhadamYar.com


 20ها/جدول شماره فصل دوم/جداول كدرشته محل                 1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

 90صفحه 

 مهندسي اجرايي عمران - 232ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 4102 آموزشكده فني و حرفه اي تربت حيدريه - 30 - مرد
 روزانه 4103 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 35 - - مرد
 روزانه 4104 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 35 - مرد
 روزانه 4105 شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج دانشكده فني و حرفه  30 - - مرد
 روزانه 4106 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 30 - مرد
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  25 - - مرد  روزانه 4107
شهيد قاضي طباطبايي -شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه اي پسران  - 25 - مرد  روزانه 4108
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  20 - - مرد  روزانه 4109
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 20 - مرد  روزانه 4110
 روزانه 4111 اي پسران شماره يك تبريزدانشكده فني و حرفه  30 - - مرد
 روزانه 4112 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 30 - مرد
 روزانه 4113 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  30 - - مرد
 روزانه 4114 اسالميانقالب  -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 30 - مرد
 روزانه 4115 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  25 - - مرد
 روزانه 4116 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 25 - مرد
 روزانه 4117 باهنرشهيد  -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  25 - - مرد
 روزانه 4118 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 25 - مرد
 روزانه 4119 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  30 - - مرد
 روزانه 4120 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 4121 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  20 - - مرد
 روزانه 4122 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 20 - مرد
 روزانه 4123 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  35 - - مرد
 روزانه 4124 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 35 - مرد
 روزانه 4125 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  25 - - مرد
 روزانه 4126 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  - 25 - مرد
 روزانه 4127 شهيد رجايي -كاشان دانشكده فني و حرفه اي پسران  20 - - مرد
 روزانه 4128 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  - 20 - مرد
 روزانه 4129 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  20 - - مرد
 روزانه 4130 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  - 20 - مرد
 نوبت دوم 4131 دانشگاه بزرگمهر قاينات 10 - زن مرد
 نوبت دوم 4132 دانشگاه تبريز (محل تحصيل آموزشكده فني و مهندسي مرند) 20 - زن مرد
 نوبت دوم 4133 دانشگاه تربت حيدريه 5 - زن مرد
 نوبت دوم 4134 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  10 - - مرد
 نوبت دوم 4135 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4136 امام صادق(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آستانه اشرفيه  10 - - مرد
 نوبت دوم 4137 امام صادق(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آستانه اشرفيه  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4138 شريف -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ابركوه  5 - - مرد
 نوبت دوم 4139 شريف -آموزشكده فني و حرفه اي پسران ابركوه  - 5 - مرد
 نوبت دوم 4140 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  10 - - مرد
 نوبت دوم 4141 كبيرامير  -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4142 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  10 - - مرد
 نوبت دوم 4143 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4144 آموزشكده فني و حرفه اي پسران استهبان 10 - - مرد
 نوبت دوم 4145 اي پسران استهبانآموزشكده فني و حرفه  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4146 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اهر  10 - - مرد
 نوبت دوم 4147 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اهر  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4148 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم 10 - - مرد
 نوبت دوم 4149 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم - 10 - مرد
 نوبت دوم 4150 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 10 - - مرد
 نوبت دوم 4151 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 10 - مرد
 نوبت دوم 4152 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بافت 10 - - مرد
 نوبت دوم 4153 فني و حرفه اي پسران بافتآموزشكده  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4154 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  10 - - مرد
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 91صفحه 

 مهندسي اجرايي عمران - 232ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 4155 دارالفنون -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  - 30 - مرد
 نوبت دوم 4156 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بم 10 - - مرد
 نوبت دوم 4157 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بم - 10 - مرد
 نوبت دوم 4158 شهيد كراني -بندرعباس آموزشكده فني و حرفه اي پسران  15 - - مرد
 نوبت دوم 4159 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  - 15 - مرد
 نوبت دوم 4160 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر 10 - - مرد
 نوبت دوم 4161 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر - 10 - مرد
 نوبت دوم 4162 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  10 - - مرد
 نوبت دوم 4163 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4164 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جيرفت 10 - - مرد
دومنوبت  4165 آموزشكده فني و حرفه اي پسران جيرفت - 10 - مرد  

 نوبت دوم 4166 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد 10 - - مرد
 نوبت دوم 4167 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد - 10 - مرد
 نوبت دوم 4168 آموزشكده فني و حرفه اي پسران داراب 10 - - مرد
دومنوبت  4169 آموزشكده فني و حرفه اي پسران داراب - 10 - مرد  

 نوبت دوم 4170 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دزفول 10 - - مرد
 نوبت دوم 4171 آموزشكده فني و حرفه اي پسران دزفول - 10 - مرد
 نوبت دوم 4172 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  10 - - مرد
 نوبت دوم 4173 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4174 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 25 - - مرد
 نوبت دوم 4175 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت - 15 - مرد
 نوبت دوم 4176 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل 10 - - مرد
 نوبت دوم 4177 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل - 10 - مرد
 نوبت دوم 4178 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سبزوار 15 - - مرد
 نوبت دوم 4179 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سبزوار - 15 - مرد
 نوبت دوم 4180 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سراب 10 - - مرد
 نوبت دوم 4181 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سراب - 10 - مرد
 نوبت دوم 4182 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 10 - - مرد
 نوبت دوم 4183 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 10 - مرد
 نوبت دوم 4184 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سيرجان 10 - - مرد
 نوبت دوم 4185 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سيرجان - 10 - مرد
 نوبت دوم 4186 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد
 نوبت دوم 4187 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  - 20 - مرد
 نوبت دوم 4188 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 4189 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  - 5 - مرد
 نوبت دوم 4190 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  15 - - مرد
 نوبت دوم 4191 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  - 15 - مرد
 نوبت دوم 4192 شهيد باهنر -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك زاهدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 4193 شهيد باهنر -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك زاهدان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4194 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه 10 - - مرد
 نوبت دوم 4195 و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه آموزشكده فني - 10 - مرد
 نوبت دوم 4196 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 4197 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4198 شهرضا آموزشكده فني و حرفه اي پسران 10 - - مرد
 نوبت دوم 4199 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا - 10 - مرد
 نوبت دوم 4200 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد 10 - - مرد
 نوبت دوم 4201 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد - 10 - مرد
 نوبت دوم 4202 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين 17 - - مرد
 نوبت دوم 4203 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين - 15 - مرد
 نوبت دوم 4204 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 20 - - مرد
 نوبت دوم 4205 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 20 - مرد
 نوبت دوم 4206 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج 10 - - مرد
 نوبت دوم 4207 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج - 10 - مرد
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 مهندسي اجرايي عمران - 232ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 4208 گلپايگانآموزشكده فني و حرفه اي پسران  10 - - مرد
 نوبت دوم 4209 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گلپايگان - 10 - مرد
 نوبت دوم 4210 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت 10 - - مرد
 نوبت دوم 4211 آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت - 5 - مرد
 نوبت دوم 4212 ممسنيآموزشكده فني و حرفه اي پسران  5 - - مرد
 نوبت دوم 4213 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ممسني - 5 - مرد
 نوبت دوم 4214 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابور 10 - - مرد
 نوبت دوم 4215 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج 10 - - مرد
 نوبت دوم 4216 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج - 10 - مرد
 نوبت دوم 4217 آموزشكده فني و حرفه اي تربت حيدريه 10 - - مرد
 نوبت دوم 4218 آموزشكده فني و حرفه اي تربت حيدريه - 10 - مرد
 نوبت دوم 4219 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 5 - - مرد
دومنوبت  4220 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 5 - مرد  

 نوبت دوم 4221 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  10 - - مرد
 نوبت دوم 4222 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 10 - مرد
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  15 - - مرد  نوبت دوم 4223
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  - 15 - مرد  نوبت دوم 4224
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  15 - - مرد  نوبت دوم 4225
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 15 - مرد  نوبت دوم 4226
 نوبت دوم 4227 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 10 - - مرد
 نوبت دوم 4228 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 10 - مرد
 نوبت دوم 4229 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  10 - - مرد
 نوبت دوم 4230 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4231 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  15 - - مرد
 نوبت دوم 4232 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 15 - مرد
 نوبت دوم 4233 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  15 - - مرد
 نوبت دوم 4234 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 15 - مرد
 نوبت دوم 4235 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  10 - - مرد
 نوبت دوم 4236 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4237 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  20 - - مرد
 نوبت دوم 4238 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 20 - مرد
 نوبت دوم 4239 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 4240 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 5 - مرد
 نوبت دوم 4241 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  15 - - مرد
 نوبت دوم 4242 سراصومعه  دانشكده فني و حرفه اي پسران - 15 - مرد
 نوبت دوم 4243 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 نوبت دوم 4244 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  - 20 - مرد
 نوبت دوم 4245 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  20 - - مرد
 نوبت دوم 4246 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  - 20 - مرد
 غيرانتفاعي 4247 ايوان كي -دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4248 دانشگاه غيرانتفاعي چابهار 60 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4249 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4250 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4251 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4252 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4253 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4254 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4255 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4256 دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4257 آبيك -غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني دانشگاه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4258 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4259 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4260 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
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 مهندسي اجرايي عمران - 232ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 4261 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4262 تهران -خواهران) موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه  80 - زن -
 غيرانتفاعي 4263 موسسه غيرانتفاعي آمل 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4264 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4265 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4266 سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4267 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4268 رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4269 خرمشهر -موسسه غيرانتفاعي اروندان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4270 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4271 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4272 كرمان -موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني  50 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4273 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4274 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4275 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4276 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4277 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4278 مالير -موسسه غيرانتفاعي ايمان و انديشه  70 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4279 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4280 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4281 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4282 اصفهانشاهين شهر  -موسسه غيرانتفاعي بنيان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4283 موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4284 مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4285 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4286 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4287 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4288 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4289 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4290 شيراز -پيشتازان موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4291 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4292 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4293 قم -موسسه غيرانتفاعي تعالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4294 بهشهر -غيرانتفاعي تميشان موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4295 گلوگاه مازندران -موسسه غيرانتفاعي توحيد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4296 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4297 مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4298 جيرفت -غيرانتفاعي جاويد پويا دانش موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4299 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4300 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4301 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4302 رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4303 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4304 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4305 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4306 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4307 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4308 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4309 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4310 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4311 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4312 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4313 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  80 - زن مرد
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 مهندسي اجرايي عمران - 232ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 4314 ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4315 اصفهان -دانش پژوهان پيشرو  موسسه غيرانتفاعي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4316 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4317 تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4318 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4319 اصفهان -غيرانتفاعي راغب اصفهاني موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4320 بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4321 ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4322 رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4323 سمنان -موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4324 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4325 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4326 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4327 برازجان -غيرانتفاعي رهجويان دانش  موسسه 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4328 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4329 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4330 ساري -موسسه غيرانتفاعي سارويه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4331 آمل -غيرانتفاعي سبز موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4332 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4333 رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4334 ايالم -موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4335 مشهد -سلمان  موسسه غيرانتفاعي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4336 رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4337 كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4338 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4339 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4340 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4341 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4342 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4343 آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4344 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4345 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4346 تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  80 - - مرد
 غيرانتفاعي 4347 فوالد شهر اصفهان -غيرانتفاعي صنعتي فوالد موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4348 بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4349 موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4350 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4351 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4352 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4353 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4354 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4355 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4356 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4357 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4358 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4359 لرستان -موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4360 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4361 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4362 امير كال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4363 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4364 موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4365 همدان -و توسعه موسسه غيرانتفاعي عمران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4366 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4367 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  80 - زن مرد
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 95صفحه 

 مهندسي اجرايي عمران - 232ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش   

كدرشته 
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 غيرانتفاعي 4368 گرگان -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4369 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4370 كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4371 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4372 رشت -موسسه غيرانتفاعي كادوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4373 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4374 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4375 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4376 كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4377 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4378 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4379 موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4380 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4381 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4382 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4383 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4384 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4385 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4386 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4387 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4388 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4389 پارس آباد -موسسه غيرانتفاعي مغان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4390 اردبيل -اردبيلي موسسه غيرانتفاعي مقدس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4391 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4392 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4393 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4394 آبادان -غيرانتفاعي مهر اروند موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4395 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي ميثاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4396 گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4397 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4398 مينودشت -غيرانتفاعي ميالد گلستان موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4399 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4400 تربت جام -موسسه غيرانتفاعي وحدت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4401 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4402 ساري -غيرانتفاعي هدف موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4403 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4404 بندرگز -موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4405 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  80 - زن مرد

 نقل و ترافيك شهريعلمي كاربردي حمل و  - 232
 روزانه 4406 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  30 - - مرد
 روزانه 4407 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 30 - مرد
 روزانه 4408 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  35 - - مرد
 روزانه 4409 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 35 - مرد
 نوبت دوم 4410 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  10 - - مرد
دومنوبت  4411 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  - 10 - مرد  

 نوبت دوم 4412 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 4413 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 5 - مرد
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 96صفحه 

 هاي گروه كشاورزي و منابع طبيعيكدرشته محل -21جدول شماره 
 مهندسي آبياري - 301

 توضيحات
نيمسال ظرفيت پذيرش جنس پذيرش  

كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 30 - زن مرد
اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع -دانشگاه محقق اردبيلي 
 طبيعي شهرستان مغان)

 روزانه 4414

 روزانه 4415 مركز آموزش عالي كاشمر 40 - - مرد

 20 - زن مرد 
اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع -دانشگاه محقق اردبيلي 
 طبيعي شهرستان مغان)

 نوبت دوم 4416

 غيرانتفاعي 4417 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  80 - زن مرد

 كاربردي آلودگي محيط زيست -علمي  - 302
 غيرانتفاعي 4418 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  80 - زن مرد

 محيط زيست -مهندسي منابع طبيعي  - 302
 غيرانتفاعي 4419 سنندج -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4420 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4421 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4422 موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4423 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي سبالن  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4424 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4425 اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4426 كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4427 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4428 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4429 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 80 - زن مرد

 كاربردي پرورش طيور -علمي  - 304
 روزانه 4430 دانشگاه گنبد 30 - زن مرد
 روزانه 4431 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 30 - - مرد
 روزانه 4432 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 30 - مرد
 روزانه 4433 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 4434 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد
 نوبت دوم 4435 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 10 - - مرد
 نوبت دوم 4436 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 10 - مرد
 نوبت دوم 4437 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 10 - - مرد
 نوبت دوم 4438 نيشابورآموزشكده كشاورزي پسران  - 10 - مرد

 مهندسي توليدات دامي - 306
دانشگاه ايالم (محل تحصيل آموزشكده كشاورزي و فني مهندسي دهلران) 40 - زن مرد  روزانه 4439

 20 - زن مرد 
اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع -دانشگاه محقق اردبيلي 
 طبيعي شهرستان مغان)

 روزانه 4440

 روزانه 4441 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه 25 - - مرد
 روزانه 4442 آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه - 25 - مرد
 روزانه 4443 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 30 - - مرد
 روزانه 4444 آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 35 - - مرد
 روزانه 4445 شهركردآموزشكده كشاورزي پسران  - 35 - مرد
 روزانه 4446 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 30 - - مرد
 روزانه 4447 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 30 - مرد
 روزانه 4448 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  30 - - مرد
 روزانه 4449 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 20 - مرد
 روزانه 4450 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 4451 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد
 نوبت دوم 4452 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 10 - - مرد
 نوبت دوم 4453 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 10 - مرد
 نوبت دوم 4454 شهريارآموزشكده كشاورزي پسران  10 - - مرد
 نوبت دوم 4455 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 10 - مرد
 نوبت دوم 4456 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 10 - - مرد
 نوبت دوم 4457 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 4458 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4459 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 80 - زن مرد
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 97صفحه 

 مهندسي توليدات گياهي - 307
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
آموزشكده كشاورزي و فني مهندسي دهلران) دانشگاه ايالم (محل تحصيل 40 - زن مرد  روزانه 4460
 روزانه 4461 كرمان (محل تحصيل مركز آموزش عالي كشاورزي بردسير) -دانشگاه شهيد باهنر  35 - زن مرد

 
 20 - زن مرد

اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع -دانشگاه محقق اردبيلي 
 طبيعي شهرستان مغان)

 روزانه 4462

 روزانه 4463 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 4464 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد
 نوبت دوم 4465 كرمان (محل تحصيل مركز آموزش عالي كشاورزي بردسير) -دانشگاه شهيد باهنر  25 - زن مرد
 نوبت دوم 4466 نيشابورآموزشكده كشاورزي پسران  10 - - مرد
 نوبت دوم 4467 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 4468 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4469 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد

 مهندسي توليدات گياهي گرايش باغباني - 307
 روزانه 4470 دانشگاه تربت حيدريه 60 - زن مرد

 
 30 - زن مرد

اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 شهرستان مشگين شهر)

 روزانه 4471

 روزانه 4472 دانشگاه مراغه 40 - زن مرد
 روزانه 4473 آموزشكده كشاورزي پسران دماوند 30 - - مرد
 روزانه 4474 كشاورزي پسران دماوندآموزشكده  - 20 - مرد
 روزانه 4475 آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد 35 - - مرد
 روزانه 4476 آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد - 35 - مرد
 روزانه 4477 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  30 - - مرد
 روزانه 4478 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 25 - مرد
 روزانه 4479 دانشكده كشاورزي شيروان 30 - زن مرد
 روزانه 4480 مجتمع آموزش عالي سراوان 60 - زن مرد
 نوبت دوم 4481 دانشگاه تربت حيدريه 10 - زن مرد

 
 15 - زن مرد

اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 شهرستان مشگين شهر)

 نوبت دوم 4482

 نوبت دوم 4483 دانشگاه مراغه 5 - زن مرد
 نوبت دوم 4484 مجتمع آموزش عالي سراوان 30 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4485 كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4486 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4487 اروميه -غيرانتفاعي صبا موسسه  80 - زن مرد

 مهندسي توليدات گياهي گرايش زراعت - 307
 روزانه 4488 دانشگاه گنبد 30 - زن مرد

 
 30 - زن مرد

اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 شهرستان مشگين شهر)

 روزانه 4489

 روزانه 4490 دانشگاه مراغه 40 - زن مرد
 روزانه 4491 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 35 - - مرد
 روزانه 4492 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم - 35 - مرد
 روزانه 4493 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 30 - - مرد
 روزانه 4494 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 30 - مرد
 روزانه 4495 فساآموزشكده كشاورزي پسران  35 - - مرد
 روزانه 4496 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 35 - مرد
 روزانه 4497 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  30 - - مرد
 روزانه 4498 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  - 25 - مرد
 روزانه 4499 دانشكده كشاورزي شيروان 30 - زن مرد
 روزانه 4500 مجتمع آموزش عالي سراوان 60 - زن مرد

 
 15 - زن مرد

اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 شهرستان مشگين شهر)

 نوبت دوم 4501

 نوبت دوم 4502 دانشگاه مراغه 5 - زن مرد
 نوبت دوم 4503 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 5 - - مرد
 نوبت دوم 4504 كشاورزي پسران خاتمآموزشكده  - 5 - مرد
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 98صفحه 

 مهندسي توليدات گياهي گرايش زراعت - 307ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 4505 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 10 - - مرد
 نوبت دوم 4506 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 10 - مرد
 نوبت دوم 4507 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 5 - - مرد
 نوبت دوم 4508 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 5 - مرد
 نوبت دوم 4509 مجتمع آموزش عالي سراوان 30 - زن مرد

 از گياهان دارويي و معطركاربردي توليد و بهره برداري  -علمي  - 307
 روزانه 4510 دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل 35 - زن مرد
 روزانه 4511 دانشگاه تربت حيدريه 60 - زن مرد

 
 30 - زن مرد

اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 شهرستان مشگين شهر)

 روزانه 4512

 روزانه 4513 فني و حرفه اي پسران دارابآموزشكده  30 - - مرد
 روزانه 4514 آموزشكده فني و حرفه اي پسران داراب - 30 - مرد
 روزانه 4515 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  30 - زن -
 روزانه 4516 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  - 30 زن -
 روزانه 4517 كشاورزي پسران دماوندآموزشكده  30 - - مرد
 روزانه 4518 آموزشكده كشاورزي پسران دماوند - 20 - مرد
 روزانه 4519 آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان 30 - - مرد
 روزانه 4520 آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان - 30 - مرد
 روزانه 4521 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 4522 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد
 روزانه 4523 مجتمع آموزش عالي سراوان 60 - زن مرد
 نوبت دوم 4524 دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل 15 - زن مرد
 نوبت دوم 4525 دانشگاه تربت حيدريه 10 - زن مرد

 
 15 - زن مرد

اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 شهرستان مشگين شهر)

 نوبت دوم 4526

 نوبت دوم 4527 آموزشكده فني و حرفه اي پسران داراب 10 - - مرد
 نوبت دوم 4528 آموزشكده فني و حرفه اي پسران داراب - 10 - مرد
دومنوبت  4529 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  10 - زن -  

 نوبت دوم 4530 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  - 10 زن -
 نوبت دوم 4531 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 10 - - مرد
 نوبت دوم 4532 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 10 - مرد
 نوبت دوم 4533 مجتمع آموزش عالي سراوان 30 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4534 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4535 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4536 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4537 موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4538 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4539 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4540 كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4541 ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  80 - زن مرد

 مديريت تلفيقي آفاتكاربردي  -علمي  - 307
 روزانه 4542 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 30 - - مرد
 روزانه 4543 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 30 - مرد
 روزانه 4544 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 4545 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد
 نوبت دوم 4546 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 10 - - مرد
 نوبت دوم 4547 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 10 - مرد
 نوبت دوم 4548 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 10 - - مرد
 نوبت دوم 4549 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 4550 كاشمر -دانشگاهي موسسه غيرانتفاعي جهاد  80 - زن مرد
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 99صفحه 

 كاربردي توليد و پرورش گل و گياهان زينتي -علمي  - 307
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 روزانه 4551 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 30 - - مرد
 روزانه 4552 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 30 - مرد
 نوبت دوم 4553 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 10 - - مرد
 نوبت دوم 4554 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 10 - مرد

 مهندسي فناوري گياهان دارويي و معطر - 307
 روزانه 4555 دانشگاه اراك 35 - زن مرد
 روزانه 4556 دانشكده كشاورزي شيروان 30 - زن مرد
 روزانه 4557 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  30 - زن -
 روزانه 4558 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 30 زن -
 نوبت دوم 4559 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  10 - زن -
 نوبت دوم 4560 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 10 زن -

 جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي  - 308
 روزانه 4561 دانشگاه گنبد 20 - زن مرد

 كاربردي تكثير و پرورش آبزيان -علمي  - 309
 روزانه 4562 دانشگاه گنبد 30 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4563 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4564 موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان 80 - زن مرد

 شيالت -مهندسي منابع طبيعي  - 309
 غيرانتفاعي 4565 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4566 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4567 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 80 - زن مرد

 كاربردي صيد و بهره برداري آبزيان -علمي  - 309
 غيرانتفاعي 4568 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  80 - زن مرد

 كاربردي فرآوري محصوالت شيالتي -علمي  - 309
 غيرانتفاعي 4569 تنكابن -غيرانتفاعي رودكي موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4570 موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان 80 - زن مرد

 چوب شناسي و صنايع چوب -مهندسي منابع طبيعي  - 310
 روزانه 4571 دانشگاه گنبد 20 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4572 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4573 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  80 - زن مرد

 مهندسي علوم و صنايع غذايي - 311
 روزانه 4574 كرمان (محل تحصيل مركز آموزش عالي كشاورزي بردسير) -دانشگاه شهيد باهنر  35 - زن مرد

 
 30 - زن مرد

دانشكده كشاورزي اردبيل (محل تحصيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
 شهرستان مشگين شهر)

 روزانه 4575

 روزانه 4576 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه 30 - زن -
 روزانه 4577 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه - 30 زن -
 روزانه 4578 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  30 - زن -
 روزانه 4579 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 30 زن -
 روزانه 4580 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور 30 - زن -
 روزانه 4581 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور - 30 زن -
 روزانه 4582 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 30 - - مرد
 روزانه 4583 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 30 - مرد
 روزانه 4584 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 4585 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد
 نوبت دوم 4586 كرمان (محل تحصيل مركز آموزش عالي كشاورزي بردسير) -دانشگاه شهيد باهنر  25 - زن مرد
اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شهرستان مشگين شهر) -دانشگاه محقق اردبيلي  15 - زن مرد  نوبت دوم 4587
 نوبت دوم 4588 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه 10 - زن -
 نوبت دوم 4589 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه - 10 زن -
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 100صفحه 

 صنايع غذاييمهندسي علوم و  - 311ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 4590 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  10 - زن -
 نوبت دوم 4591 وليعصر(عج) - آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران - 10 زن -
 نوبت دوم 4592 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور 5 - زن -
 نوبت دوم 4593 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور - 5 زن -
 نوبت دوم 4594 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 10 - - مرد
 نوبت دوم 4595 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 10 - مرد
 نوبت دوم 4596 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 10 - - مرد
 نوبت دوم 4597 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 4598 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4599 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4600 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4601 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4602 تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4603 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4604 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4605 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4606 موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4607 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4608 اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4609 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4610 كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4611 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4612 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4613 ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  80 - زن مرد

 گياه پزشكي -مهندسي كشاورزي  - 312
 روزانه 4614 آموزشكده كشاورزي پسران دماوند 20 - - مرد
 روزانه 4615 كشاورزي پسران دماوندآموزشكده  - 20 - مرد
 روزانه 4616 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 4617 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد
 روزانه 4618 دانشكده كشاورزي شيروان 30 - زن مرد
 نوبت دوم 4619 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 10 - - مرد
 نوبت دوم 4620 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 4621 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4622 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4623 كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  20 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4624 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي سبالن  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4625 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4626 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4627 ميمه -موسسه غيرانتفاعي نور دانش  80 - زن مرد

 ماشين هاي كشاورزيمهندسي  - 313
 روزانه 4628 آموزشكده كشاورزي پسران امير آباد دامغان 40 - - مرد
 روزانه 4629 آموزشكده كشاورزي پسران امير آباد دامغان - 40 - مرد
 روزانه 4630 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 30 - - مرد
 روزانه 4631 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 30 - مرد
 روزانه 4632 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 30 - - مرد
 روزانه 4633 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم - 30 - مرد
 روزانه 4634 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 30 - - مرد
 روزانه 4635 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 30 - مرد
 روزانه 4636 آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان 30 - - مرد
 روزانه 4637 آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان - 30 - مرد
 روزانه 4638 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 30 - - مرد
 روزانه 4639 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 30 - مرد
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 101صفحه 

 مهندسي ماشين هاي كشاورزي - 313ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا   

كدرشته 
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 روزانه 4640 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 35 - - مرد
 روزانه 4641 آموزشكده كشاورزي پسران فسا - 35 - مرد
 روزانه 4642 رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  25 - - مرد
 روزانه 4643 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 4644 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد
 نوبت دوم 4645 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت 10 - - مرد
 نوبت دوم 4646 آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت - 10 - مرد
 نوبت دوم 4647 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم 10 - - مرد
 نوبت دوم 4648 آموزشكده كشاورزي پسران خاتم - 10 - مرد
 نوبت دوم 4649 آموزشكده كشاورزي پسران ساري 10 - - مرد
 نوبت دوم 4650 آموزشكده كشاورزي پسران ساري - 10 - مرد
 نوبت دوم 4651 آموزشكده كشاورزي پسران فسا 5 - - مرد
 نوبت دوم 4652 كشاورزي پسران فساآموزشكده  - 5 - مرد
 نوبت دوم 4653 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 10 - - مرد
 نوبت دوم 4654 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 10 - مرد

 ماشين هاي زراعي و باغي -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  - 313
 روزانه 4655 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 4656 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 30 - مرد
 نوبت دوم 4657 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور 10 - - مرد
 نوبت دوم 4658 آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور - 10 - مرد

 مرتع و آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي  - 314
 روزانه 4659 دانشگاه گنبد 25 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4660 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا  80 - زن مرد

 هاي گروه علوم پايهكدرشته محل -22جدول شماره 
 آمار - 401

 غيرانتفاعي 4661 تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 4662 نكا -مازندران موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4663 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4664 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  80 - زن مرد

 هاي گروه علوم انسانيكدرشته محل -23جدول شماره 
 آموزش ديني و عربي - 502

 غيرانتفاعي 4665 معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان دانشگاه غيرانتفاعي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4666 قم -موسسه غيرانتفاعي اجتهاد  - 80 زن مرد

 آموزش راهنمايي و مشاوره - 503
 روزانه 4667 صادق(ع) ايالمپرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 روزانه 4668 پرديس اميركبير كرج -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورشويژه 
 روزانه 4669 الهدي صدر بوشهرپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4670 پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4671 پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4672 پرديس رسالت زاهدان -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4673 پرديس زينب كبري(س) كازرون -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4674 پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4675 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4676 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 روزانه 4677 پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و 
 روزانه 4678 پرديس شهيد بهشتي گنبد كاووس -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
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 102صفحه 

 آموزش راهنمايي و مشاوره - 503ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 4679 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4680 پرديس شهيد پاك نژاد يزد -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4681 پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 روزانه 4682 پرديس شهيد رجايي اروميه -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پيماني 
 روزانه 4683 پرديس شهيد رجايي بابل -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4684 پرديس شهيد رجايي قزوين -فرهنگيان دانشگاه  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4685 پرديس شهيد رجايي كرمانشاه -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4686 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4687 پرديس شهيد مدني قم -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4688 پرديس شهيد مطهري شيراز -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 روزانه 4689 پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد پرورش ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و
 روزانه 4690 واوان اسالمشهر -پرديس عترت  -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4691 پرديس عالمه اميني تبريز - دانشگاه فرهنگيان 40 - 20 20 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4692 پرديس عالمه طباطبائي اردبيل -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4693 پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4694 پرديس عالمه طباطبائي سبزوار -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4695 پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 روزانه 4696 پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - و پيماني آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي 
 روزانه 4697 پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4698 ئمشهرپرديس فاطمة الزهراء(س) قا -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4699 پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 آموزش زبان انگليسي - 504
 غيرانتفاعي 4700 موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) 80 - زن -
 غيرانتفاعي 4701 تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 4702 سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4703 همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4704 يزد -جواد(ع) موسسه غيرانتفاعي امام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4705 چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4706 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4707 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4708 اصفهان -دانشگاهي  موسسه غيرانتفاعي جهاد 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4709 كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4710 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4711 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4712 قزوين -غيرانتفاعي سهروردي موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4713 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4714 لرستان -موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4715 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4716 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4717 موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4718 موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4719 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  80 - زن مرد

 مترجمي زبان انگليسي - 504
 غيرانتفاعي 4720 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4721 سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4722 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4723 (محل تحصيل واحد تهران)موسسه غيرانتفاعي ارشاد  40 - زن -
 غيرانتفاعي 4724 موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند) 40 - - مرد
 غيرانتفاعي 4725 چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4726 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4727 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4728 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  80 - زن مرد
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 103صفحه 

 مترجمي زبان انگليسي - 504ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 4729 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4730 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي تفتان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4731 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4732 كرمانشاه -دانشگاهي  موسسه غيرانتفاعي جهاد 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4733 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4734 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4735 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصر خسرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4736 قوچان -غيرانتفاعي حكيم نظامي موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4737 تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4738 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4739 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4740 قزوين -غيرانتفاعي سهروردي موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4741 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4742 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4743 قم (محل تحصيل واحد خواهران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - زن -
 غيرانتفاعي 4744 قم (محل تحصيل واحد برادران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - - مرد
 غيرانتفاعي 4745 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4746 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4747 رفسنجان -غيرانتفاعي مفاخر موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4748 تاكستان -موسسه غيرانتفاعي نيكان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4749 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  80 - زن مرد

 آموزش و پرورش ابتدايي - 509
 روزانه 4751 صادق(ع) ايالمپرديس امام جعفر -فرهنگيان دانشگاه  25 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4752 صادق(ع) بهبهانپرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4753 خميني(ره) كاشانپرديس امام  -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4754 پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4755 پرديس اميركبير كرج -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 روزانه 4756 پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورشويژه 
 روزانه 4757 الهدي صدر بوشهرپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4758 الهدي صدر رشتپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4759 الهدي صدر فردوسپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4760 پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4761 پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4762 پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4763 پرديس رسالت زاهدان -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4764 پرديس زينب كبري(س) بروجرد -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 روزانه 4765 پرديس زينب كبري(س) كازرون -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پيماني 
 روزانه 4766 آبادپرديس شهيد آيت نجف  -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4767 پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج -فرهنگيان دانشگاه  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4768 پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4769 پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4770 پرديس شهيد باهنر بيرجند -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4771 پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 روزانه 4772 پرديس شهيد باهنر همدان -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - آموزش و پرورش ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني
 روزانه 4773 پرديس شهيد بهشتي اقليد -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4774 پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -فرهنگيان دانشگاه  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4775 پرديس شهيد بهشتي زنجان -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4776 كاووسپرديس شهيد بهشتي گنبد  -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4777 پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4778 پرديس شهيد پاك نژاد يزد -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
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 104صفحه 

 پرورش ابتداييآموزش و  - 509ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 4779 پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 روزانه 4780 پرديس شهيد رجايي اروميه -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورشويژه 
 روزانه 4781 پرديس شهيد رجايي بابل -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4782 پرديس شهيد رجايي سمنان -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4783 پرديس شهيد رجايي فرخ شهر -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4784 رجايي قزوينپرديس شهيد  -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4785 پرديس شهيد رجايي كرمانشاه -دانشگاه فرهنگيان  50 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4786 پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 روزانه 4787 پرديس شهيد مدرس ايالم -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد رسمي و پيماني آموزش و پرورش ويژه فرهنگيان
 روزانه 4788 پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4789 پرديس شهيد مدني قم -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4790 پرديس شهيد مطهري خوي -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4791 پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4792 پرديس شهيد مطهري شيراز -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4793 پرديس شهيد مطهري كرمانشاه -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 روزانه 4794 پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد پيماني آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و 
 روزانه 4795 مرتضي انصاري دزفول پرديس شيخ -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4796 واوان اسالمشهر -پرديس عترت  -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4797 پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4798 طباطبائي اردبيلپرديس عالمه  -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4799 پرديس عالمه طباطبائي بوشهر -دانشگاه فرهنگيان  35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4800 پرديس عالمه طباطبائي سبزوار -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4801 پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان  25 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4802 پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 روزانه 4803 پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پيماني 
 روزانه 4804 ئمشهرپرديس فاطمة الزهراء(س) قا -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4805 پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد -دانشگاه فرهنگيان  25 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش
 روزانه 4806 پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  50 - 25 25 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش

 باستان شناسي - 511
 غيرانتفاعي 4807 يزد -موسسه غيرانتفاعي دارالعلم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4808 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4809 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4810 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4811 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  80 - زن مرد

 علوم ورزشي - 512
 غيرانتفاعي 4812 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  40 - - مرد
 غيرانتفاعي 4813 (محل تحصيل پرديس رضوان ويژه خواهران)مشهد –دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  40 - زن -
 غيرانتفاعي 4814 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4815 سبزوار -غيرانتفاعي ابن يمين موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4816 تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4817 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4818 مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4819 مشهد -غيرانتفاعي خاوران موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4820 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4821 گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4822 قم (محل تحصيل واحد خواهران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - زن -
 غيرانتفاعي 4823 قم (محل تحصيل واحد برادران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - - مرد
 غيرانتفاعي 4824 مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4825 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4826 بندرانزليموسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4827 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4828 بندرگز -موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  80 - زن مرد
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 علوم ورزشي گرايش مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني - 512
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام   

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 روزانه 4829 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  30 - - مرد
 روزانه 4830 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  - 30 - مرد
 روزانه 4831 حرفه اي پسران زابل آموزشكده فني و 30 - - مرد
 روزانه 4832 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل - 30 - مرد
 روزانه 4833 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  35 - - مرد
 روزانه 4834 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  - 35 - مرد
 روزانه 4835 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه 30 - - مرد
 روزانه 4836 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه - 30 - مرد
 روزانه 4837 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران صفادشت  30 - - مرد
 روزانه 4838 امام علي(ع) -پسران صفادشت آموزشكده فني و حرفه اي  - 25 - مرد
 روزانه 4839 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  30 - زن -
 روزانه 4840 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 30 زن -
 روزانه 4841 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  35 - - مرد
 روزانه 4842 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 20 - مرد
 نوبت دوم 4843 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  10 - - مرد
 نوبت دوم 4844 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4845 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل 10 - - مرد
 نوبت دوم 4846 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل - 10 - مرد
 نوبت دوم 4847 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 4848 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  - 5 - مرد
 نوبت دوم 4849 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه 10 - - مرد
 نوبت دوم 4850 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه - 10 - مرد
 نوبت دوم 4851 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران صفادشت  10 - - مرد
 نوبت دوم 4852 امام علي(ع) -صفادشت آموزشكده فني و حرفه اي پسران  - 15 - مرد
 نوبت دوم 4853 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  10 - زن -
 نوبت دوم 4854 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 10 زن -
 نوبت دوم 4855 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  15 - - مرد
 نوبت دوم 4856 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 10 - مرد
 غيرانتفاعي 4857 ايوان كي -دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4858 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4859 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4860 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4861 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4862 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4863 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4864 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4865 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4866 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4867 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4868 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4869 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4870 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4871 لرستان -موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4872 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4873 كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4874 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4875 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4876 موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4877 پارس آباد -موسسه غيرانتفاعي مغان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4878 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4879 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4880 تاكستان -موسسه غيرانتفاعي نيكان  80 - زن مرد
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 106صفحه 

 مربيگري ورزشي - 512
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 روزانه 4881 حرفه اي پسران بندرانزلي آموزشكده فني و 30 - - مرد
 روزانه 4882 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرانزلي - 30 - مرد
 روزانه 4883 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد 30 - - مرد
 روزانه 4884 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد - 30 - مرد
 روزانه 4885 آباد كتولحرفه اي پسران علي آموزشكده فني و  30 - - مرد
 روزانه 4886 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  - 30 - مرد
 روزانه 4887 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  30 - زن -
 روزانه 4888 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  - 30 زن -
 روزانه 4889 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد 20 - زن -
 روزانه 4890 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد - 20 زن -
 روزانه 4891 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  25 - - مرد
 روزانه 4892 امام محمدباقر(ع) -شماره يك ساري دانشكده فني و حرفه اي پسران  - 25 - مرد
 روزانه 4893 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  30 - - مرد
 روزانه 4894 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 4895 شهيد محمد منتظري -مشهد  دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك 20 - - مرد
 روزانه 4896 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 15 - مرد
 روزانه 4897 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  35 - - مرد
 روزانه 4898 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 20 - مرد
 روزانه 4899 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 روزانه 4900 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 نوبت دوم 4901 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرانزلي 10 - - مرد
 نوبت دوم 4902 بندرانزليآموزشكده فني و حرفه اي پسران  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4903 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد 10 - - مرد
 نوبت دوم 4904 آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد - 10 - مرد
 نوبت دوم 4905 آباد كتولآموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  10 - - مرد
 نوبت دوم 4906 آباد كتولحرفه اي پسران علي آموزشكده فني و  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4907 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  10 - زن -
 نوبت دوم 4908 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  - 10 زن -
دومنوبت  4909 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد 20 - زن -  

 نوبت دوم 4910 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد - 20 زن -
 نوبت دوم 4911 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  15 - - مرد
 نوبت دوم 4912 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 15 - مرد
 نوبت دوم 4913 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  10 - - مرد
 نوبت دوم 4914 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4915 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  15 - - مرد
 نوبت دوم 4916 شهيد محمد منتظري -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  - 20 - مرد
 نوبت دوم 4917 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  15 - - مرد
 نوبت دوم 4918 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 10 - مرد
 نوبت دوم 4919 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 نوبت دوم 4920 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -

 تربيت معلم قرآن كريم - 513
 غيرانتفاعي 4921 دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 4922 خواهران)موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه  80 - زن -
 غيرانتفاعي 4923 مشهد -موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي (ويژه خواهران)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 4924 قم -موسسه غيرانتفاعي اجتهاد  - 80 زن مرد
 غيرانتفاعي 4925 قم -موسسه غيرانتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه خواهران)  60 - زن -

 كاربردي حسابداري -علمي  - 514
 روزانه 4926 كرمان (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي بافت) -دانشگاه شهيد باهنر  40 - زن مرد
 روزانه 4927 دانشگاه گنبد 40 - زن مرد
 روزانه 4928 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  30 - - مرد
 روزانه 4929 امام خميني(ره) -حرفه اي پسران آباده آموزشكده فني و  - 30 - مرد
 روزانه 4930 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  30 - - مرد
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 107صفحه 

 كاربردي حسابداري -علمي  - 514ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

تحصيليدوره  محل  اول دوم زن مرد 
 روزانه 4931 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 30 - مرد
 روزانه 4932 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب 40 - - مرد
 روزانه 4933 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب - 20 - مرد
 روزانه 4934 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 30 - - مرد
 روزانه 4935 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 30 - مرد
 روزانه 4936 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  30 - - مرد
 روزانه 4937 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  - 30 - مرد
 روزانه 4938 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  30 - - مرد
 روزانه 4939 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  - 30 - مرد
 روزانه 4940 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان 30 - - مرد
 روزانه 4941 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان - 30 - مرد
 روزانه 4942 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سراب 30 - - مرد
 روزانه 4943 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سراب - 30 - مرد
 روزانه 4944 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سقز 30 - - مرد
 روزانه 4945 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سقز - 30 - مرد
 روزانه 4946 شهيد شمسي پور -فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران آموزشكده  24 - - مرد
 روزانه 4947 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  - 24 - مرد
 روزانه 4948 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  20 - - مرد
 روزانه 4949 ثامن الحجج(ع) -فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده  - 20 - مرد
 روزانه 4950 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  15 - - مرد
 روزانه 4951 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  - 15 - مرد
 روزانه 4952 شهيد مفتح -حرفه اي پسران شماره يك همدان آموزشكده فني و  30 - - مرد
 روزانه 4953 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  - 30 - مرد
 روزانه 4954 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا 30 - - مرد
 روزانه 4955 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا - 30 - مرد
 روزانه 4956 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد 35 - - مرد
 روزانه 4957 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد - 35 - مرد
 روزانه 4958 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شيروان 35 - - مرد
 روزانه 4959 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شيروان - 35 - مرد
 روزانه 4960 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 20 - - مرد
 روزانه 4961 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 20 - مرد
 روزانه 4962 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج 30 - - مرد
 روزانه 4963 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج - 30 - مرد
 روزانه 4964 پسران ميانهآموزشكده فني و حرفه اي  35 - - مرد
 روزانه 4965 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميانه - 35 - مرد
 روزانه 4966 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب 25 - - مرد
 روزانه 4967 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب - 25 - مرد
 روزانه 4968 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابور 30 - - مرد
 روزانه 4969 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابور - 30 - مرد
 روزانه 4970 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  30 - زن -
 روزانه 4971 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  - 30 زن -
 روزانه 4972 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اراك 30 - زن -
 روزانه 4973 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اراك - 30 زن -
 روزانه 4974 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اردبيل 30 - زن -
 روزانه 4975 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اردبيل - 30 زن -
 روزانه 4976 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه 20 - زن -
 روزانه 4977 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه - 20 زن -
 روزانه 4978 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اقليد 35 - زن -
 روزانه 4979 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اقليد - 35 زن -
 روزانه 4980 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز 30 - زن -
 روزانه 4981 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز - 30 زن -
 روزانه 4982 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ايالم 30 - زن -
 روزانه 4983 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ايالم - 30 زن -
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 كاربردي حسابداري -علمي  - 514ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نام دانشگاه يا  

كدرشته 
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 روزانه 4984 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد 30 - زن -
 روزانه 4985 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد - 30 زن -
 روزانه 4986 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بروجرد 30 - زن -
 روزانه 4987 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بروجرد - 30 زن -
 روزانه 4988 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس 30 - زن -
 روزانه 4989 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس - 30 زن -
 روزانه 4990 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر 30 - زن -
 روزانه 4991 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر - 30 زن -
 روزانه 4992 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند 30 - زن -
 روزانه 4993 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند - 30 زن -
 روزانه 4994 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  30 - زن -
 روزانه 4995 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 30 زن -
 روزانه 4996 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  30 - زن -
 روزانه 4997 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 30 زن -
 روزانه 4998 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد 30 - زن -
 روزانه 4999 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد - 30 زن -
 روزانه 5000 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوانسار 30 - زن -
 روزانه 5001 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوانسار - 30 زن -
 روزانه 5002 آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان 25 - زن -
 روزانه 5003 آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان - 25 زن -
 روزانه 5004 قايم(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران زنجان  30 - زن -
 روزانه 5005 قايم(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران زنجان  - 30 زن -
 روزانه 5006 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 30 - زن -
 روزانه 5007 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري - 30 زن -
 روزانه 5008 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج 20 - زن -
 روزانه 5009 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج - 20 زن -
 روزانه 5010 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود 30 - زن -
 روزانه 5011 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود - 30 زن -
 روزانه 5012 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد 30 - زن -
 روزانه 5013 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد - 30 زن -
 روزانه 5014 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قزوين 28 - زن -
 روزانه 5015 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قزوين - 20 زن -
 روزانه 5016 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم 30 - زن -
 روزانه 5017 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم - 30 زن -
 روزانه 5018 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كازرون 30 - زن -
 روزانه 5019 اي دختران كازرونآموزشكده فني و حرفه  - 30 زن -
 روزانه 5020 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان 15 - زن -
 روزانه 5021 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان - 15 زن -
 روزانه 5022 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج 20 - زن -
 روزانه 5023 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج - 20 زن -
 روزانه 5024 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  30 - زن -
 روزانه 5025 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  - 30 زن -
 روزانه 5026 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه 30 - زن -
 روزانه 5027 حرفه اي دختران كرمانشاهآموزشكده فني و  - 30 زن -
 روزانه 5028 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان 35 - زن -
 روزانه 5029 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان - 25 زن -
 روزانه 5030 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مراغه 20 - زن -
 روزانه 5031 دختران مراغهآموزشكده فني و حرفه اي  - 20 زن -
 روزانه 5032 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مالير 25 - زن -
 روزانه 5033 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مالير - 25 زن -
 روزانه 5034 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ني ريز 30 - زن -
 روزانه 5035 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ني ريز - 30 زن -
 روزانه 5036 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور 30 - زن -
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 109صفحه 

 كاربردي حسابداري -علمي  - 514ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 5037 فني و حرفه اي دختران نيشابورآموزشكده  - 30 زن -
 روزانه 5038 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  30 - زن -
 روزانه 5039 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  - 30 زن -
 روزانه 5040 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج 30 - زن -
 روزانه 5041 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج - 30 زن -
 روزانه 5042 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد 30 - زن -
 روزانه 5043 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد - 30 زن -
 روزانه 5044 آموزشكده فني و حرفه اي قاين 35 - - مرد
 روزانه 5045 حرفه اي قاينآموزشكده فني و  - 35 - مرد
 روزانه 5046 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  30 - - مرد
 روزانه 5047 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 30 - مرد
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  25 - - مرد  روزانه 5048
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  - 25 - مرد  روزانه 5049
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  30 - - مرد  روزانه 5050
محسن مهاجرشهيد  -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  - 30 - مرد  روزانه 5051
 روزانه 5052 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 30 - - مرد
 روزانه 5053 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 30 - مرد
 روزانه 5054 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  25 - - مرد
 روزانه 5055 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 25 - مرد
 روزانه 5056 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  25 - - مرد
 روزانه 5057 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 25 - مرد
 روزانه 5058 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  30 - - مرد
 روزانه 5059 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 30 - مرد
 روزانه 5060 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  35 - - مرد
 روزانه 5061 شهيد صدوقي -حرفه اي پسران شماره يك يزد دانشكده فني و  - 35 - مرد
 روزانه 5062 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 روزانه 5063 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  - 20 - مرد
 روزانه 5064 علي(ع)امام  -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  20 - - مرد
 روزانه 5065 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  - 20 - مرد
 روزانه 5066 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  35 - - مرد
 روزانه 5067 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 20 - مرد
 روزانه 5068 دكتر شريعتي -دختران تهران  دانشكده فني و حرفه اي 20 - زن -
 روزانه 5069 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 نوبت دوم 5070 كرمان (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي بافت) -دانشگاه شهيد باهنر  40 - زن مرد
 نوبت دوم 5071 خميني(ره) امام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  10 - - مرد
 نوبت دوم 5072 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  - 10 - مرد
 نوبت دوم 5073 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  10 - - مرد
 نوبت دوم 5074 امير كبير -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك  - 10 - مرد
 نوبت دوم 5075 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب 10 - - مرد
 نوبت دوم 5076 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب - 10 - مرد
 نوبت دوم 5077 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 10 - - مرد
دومنوبت  5078 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 10 - مرد  

 نوبت دوم 5079 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  10 - - مرد
 نوبت دوم 5080 ابن حسام -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  - 10 - مرد
 نوبت دوم 5081 مالصدرا -آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  10 - - مرد
 نوبت دوم 5082 مالصدرا -اي پسران رامسر  آموزشكده فني و حرفه - 10 - مرد
 نوبت دوم 5083 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان 10 - - مرد
 نوبت دوم 5084 آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان - 10 - مرد
 نوبت دوم 5085 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سراب 10 - - مرد
 نوبت دوم 5086 حرفه اي پسران سرابآموزشكده فني و  - 10 - مرد
 نوبت دوم 5087 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سقز 10 - - مرد
 نوبت دوم 5088 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سقز - 10 - مرد
 نوبت دوم 5089 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  16 - - مرد
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 110صفحه 

 كاربردي حسابداري -علمي  - 514ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 5090 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  - 16 - مرد
 نوبت دوم 5091 ثامن الحجج(ع) -فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد آموزشكده  20 - - مرد
 نوبت دوم 5092 ثامن الحجج(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو مشهد  - 20 - مرد
 نوبت دوم 5093 شهيد چمران -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  15 - - مرد
 نوبت دوم 5094 شهيد چمران -فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز آموزشكده  - 15 - مرد
 نوبت دوم 5095 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  10 - - مرد
 نوبت دوم 5096 شهيد مفتح -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 5097 حرفه اي پسران شهرضاآموزشكده فني و  10 - - مرد
 نوبت دوم 5098 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا - 10 - مرد
 نوبت دوم 5099 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد 5 - - مرد
 نوبت دوم 5100 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد - 5 - مرد
 نوبت دوم 5101 پسران شيروانآموزشكده فني و حرفه اي  5 - - مرد
 نوبت دوم 5102 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم 20 - - مرد
 نوبت دوم 5103 آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم - 20 - مرد
 نوبت دوم 5104 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج 10 - - مرد
 نوبت دوم 5105 آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج - 10 - مرد
 نوبت دوم 5106 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميانه 5 - - مرد
 نوبت دوم 5107 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميانه - 5 - مرد
 نوبت دوم 5108 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب 15 - - مرد
 نوبت دوم 5109 آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب - 15 - مرد
 نوبت دوم 5110 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابور 10 - - مرد
 نوبت دوم 5111 آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابور - 10 - مرد
 نوبت دوم 5112 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  10 - زن -
 نوبت دوم 5113 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  - 10 زن -
 نوبت دوم 5114 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اراك 10 - زن -
 نوبت دوم 5115 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اراك - 10 زن -
 نوبت دوم 5116 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اردبيل 10 - زن -
 نوبت دوم 5117 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اردبيل - 10 زن -
 نوبت دوم 5118 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه 20 - زن -
 نوبت دوم 5119 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه - 20 زن -
 نوبت دوم 5120 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اقليد 5 - زن -
 نوبت دوم 5121 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اقليد - 5 زن -
 نوبت دوم 5122 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز 10 - زن -
 نوبت دوم 5123 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز - 10 زن -
 نوبت دوم 5124 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ايالم 10 - زن -
 نوبت دوم 5125 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ايالم - 10 زن -
 نوبت دوم 5126 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد 15 - زن -
 نوبت دوم 5127 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد - 5 زن -
 نوبت دوم 5128 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بروجرد 10 - زن -
 نوبت دوم 5129 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بروجرد - 10 زن -
 نوبت دوم 5130 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس 10 - زن -
 نوبت دوم 5131 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس - 10 زن -
 نوبت دوم 5132 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر 10 - زن -
 نوبت دوم 5133 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر - 10 زن -
 نوبت دوم 5134 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند 10 - زن -
 نوبت دوم 5135 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند - 10 زن -
 نوبت دوم 5136 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  10 - زن -
 نوبت دوم 5137 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 10 زن -
 نوبت دوم 5138 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  10 - زن -
 نوبت دوم 5139 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 10 زن -
 نوبت دوم 5140 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد 10 - زن -
 نوبت دوم 5141 اي دختران خرم ابادآموزشكده فني و حرفه  - 10 زن -
 نوبت دوم 5142 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوانسار 10 - زن -
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 111صفحه 

 كاربردي حسابداري -علمي  - 514ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 5143 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوانسار - 10 زن -
 نوبت دوم 5144 آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان 15 - زن -
 نوبت دوم 5145 آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان - 15 زن -
 نوبت دوم 5146 قايم(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران زنجان  10 - زن -
 نوبت دوم 5147 قايم(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران زنجان  - 10 زن -
 نوبت دوم 5148 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 10 - زن -
 نوبت دوم 5149 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري - 10 زن -
 نوبت دوم 5150 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج 20 - زن -
 نوبت دوم 5151 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج - 20 زن -
 نوبت دوم 5152 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود 10 - زن -
 نوبت دوم 5153 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود - 10 زن -
دوم نوبت 5154 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد 10 - زن -  

 نوبت دوم 5155 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد - 10 زن -
 نوبت دوم 5156 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قزوين 17 - زن -
 نوبت دوم 5157 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قزوين - 15 زن -
 نوبت دوم 5158 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم 10 - زن -
 نوبت دوم 5159 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم - 10 زن -
 نوبت دوم 5160 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كازرون 10 - زن -
 نوبت دوم 5161 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كازرون - 10 زن -
 نوبت دوم 5162 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان 15 - زن -
 نوبت دوم 5163 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان - 15 زن -
 نوبت دوم 5164 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج 20 - زن -
 نوبت دوم 5165 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج - 20 زن -
 نوبت دوم 5166 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  10 - زن -
 نوبت دوم 5167 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  - 10 زن -
 نوبت دوم 5168 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه 10 - زن -
 نوبت دوم 5169 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه - 10 زن -
 نوبت دوم 5170 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان 10 - زن -
 نوبت دوم 5171 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان - 10 زن -
 نوبت دوم 5172 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مراغه 20 - زن -
 نوبت دوم 5173 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مراغه - 20 زن -
 نوبت دوم 5174 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مالير 10 - زن -
 نوبت دوم 5175 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مالير - 10 زن -
 نوبت دوم 5176 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ني ريز 10 - زن -
 نوبت دوم 5177 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ني ريز - 10 زن -
 نوبت دوم 5178 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور 5 - زن -
 نوبت دوم 5179 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور - 5 زن -
 نوبت دوم 5180 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  10 - زن -
 نوبت دوم 5181 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  - 10 زن -
 نوبت دوم 5182 ياسوجآموزشكده فني و حرفه اي دختران  10 - زن -
 نوبت دوم 5183 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج - 10 زن -
 نوبت دوم 5184 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد 10 - زن -
 نوبت دوم 5185 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد - 10 زن -
 نوبت دوم 5186 آموزشكده فني و حرفه اي قاين 5 - - مرد
 نوبت دوم 5187 آموزشكده فني و حرفه اي قاين - 5 - مرد
 نوبت دوم 5188 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  10 - - مرد
 نوبت دوم 5189 شهيد يزدان پناه -دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  - 10 - مرد
شهيد قاضي طباطبايي -شماره يك اروميه دانشكده فني و حرفه اي پسران  15 - - مرد  نوبت دوم 5190
شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  - 15 - مرد  نوبت دوم 5191
شهيد محسن مهاجر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  10 - - مرد  نوبت دوم 5192
شهيد محسن مهاجر -و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  دانشكده فني - 10 - مرد  نوبت دوم 5193
 نوبت دوم 5194 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 10 - - مرد
 نوبت دوم 5195 دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز - 10 - مرد

www.GhadamYar.com

http://www.GhadamYar.com


 23ها/جدول شماره فصل دوم/جداول كدرشته محل                   1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

 112صفحه 

 كاربردي حسابداري -علمي  - 514ادامه 
 توضيحات

پذيرشجنس   ظرفيت پذيرش نيمسال 
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 5196 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  15 - - مرد
 نوبت دوم 5197 امام محمدباقر(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك ساري  - 15 - مرد
 نوبت دوم 5198 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  15 - - مرد
 نوبت دوم 5199 شهيد باهنر -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  - 15 - مرد
 نوبت دوم 5200 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  10 - - مرد
 نوبت دوم 5201 شهيد چمران -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 5202 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 5203 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 5 - مرد
 نوبت دوم 5204 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  20 - - مرد
 نوبت دوم 5205 شهيد رجايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  - 20 - مرد
 نوبت دوم 5206 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  20 - - مرد
 نوبت دوم 5207 امام علي(ع) -دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  - 20 - مرد
 نوبت دوم 5208 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  15 - - مرد
 نوبت دوم 5209 آباددانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  - 10 - مرد
 نوبت دوم 5210 شريعتيدكتر  -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 نوبت دوم 5211 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 غيرانتفاعي 5212 ايوان كي -دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5213 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5214 آبيك -غيرانتفاعي دانش البرز دانشگاه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5215 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5216 آمل -دانشگاه غيرانتفاعي شمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5217 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5218 اصفهان -غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني دانشگاه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5219 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5220 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5221 دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5222 موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) 80 - زن -
 غيرانتفاعي 5223 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5224 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5225 اروميه -آذرآبادگان موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5226 مشهد -موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي (ويژه خواهران)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5227 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5228 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5229 موسسه غيرانتفاعي آمل 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5230 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5231 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5232 سبزوار -موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5233 قوچان -غيرانتفاعي اترك موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5234 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5235 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5236 موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) 40 - زن -
 غيرانتفاعي 5237 موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند) 40 - - مرد
 غيرانتفاعي 5238 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اسرار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5239 تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5240 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5241 كرمان -موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5242 تبريز -موسسه غيرانتفاعي الغدير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5243 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5244 همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5245 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5246 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5247 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5248 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  80 - زن مرد
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 113صفحه 

 كاربردي حسابداري -علمي  - 514ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 5249 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5250 بندرانزلي -غيرانتفاعي انوار العلوم موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5251 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5252 مالير -موسسه غيرانتفاعي ايمان و انديشه  65 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5253 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5254 شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5255 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5256 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5257 چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5258 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5259 موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5260 مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5261 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5262 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5263 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5264 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5265 چالوس -ويندگان دانش موسسه غيرانتفاعي پ 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5266 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5267 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5268 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5269 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5270 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5271 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي تفتان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5272 بهشهر -موسسه غيرانتفاعي تميشان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5273 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5274 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5275 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5276 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5277 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5278 رشت -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5279 كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5280 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5281 همدان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5282 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5283 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5284 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5285 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5286 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصر خسرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5287 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5288 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5289 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5290 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5291 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5292 محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5293 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5294 ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5295 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5296 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5297 تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5298 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5299 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5300 بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5301 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  80 - زن مرد
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 114صفحه 

 كاربردي حسابداري -علمي  - 514ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 5302 ساري -غيرانتفاعي راهيان نوين دانش موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5303 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5304 رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5305 كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5306 كرج -غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) موسسه  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5307 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5308 ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5309 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5310 زنجان -غيرانتفاعي روزبه موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5311 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5312 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5313 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5314 ساري -سارويه موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5315 موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5316 آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5317 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5318 رشت -موسسه غيرانتفاعي سردار جنگل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5319 مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5320 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5321 گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5322 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5323 رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5324 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5325 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5326 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5327 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5328 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5329 آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5330 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5331 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5332 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5333 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5334 چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5335 قم (محل تحصيل واحد خواهران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - زن -
 غيرانتفاعي 5336 قم (محل تحصيل واحد برادران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - - مرد
 غيرانتفاعي 5337 كرمان -موسسه غيرانتفاعي عرفان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5338 مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5339 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5340 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5341 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5342 خوي -موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5343 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5344 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5345 قزوين -قزويني موسسه غيرانتفاعي عالمه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5346 نايين -موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5347 لرستان -موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5348 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5349 تبريز -غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  موسسه 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5350 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5351 امير كال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5352 اصفهان -فنّاوري سپاهان موسسه غيرانتفاعي علوم و  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5353 همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5354 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  80 - زن مرد
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 115صفحه 

 كاربردي حسابداري -علمي  - 514ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه   

كدرشته 
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 غيرانتفاعي 5355 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5356 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5357 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5358 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5359 كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5360 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5361 اصفهان خميني شهر -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5362 كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5363 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5364 موسسه غيرانتفاعي قشم 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5365 خرمدره)موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5366 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5367 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد رفسنجان) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5368 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5369 رامسر -موسسه غيرانتفاعي كسري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5370 كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5371 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5372 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5373 سمنان -غيرانتفاعي كومش موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5374 موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5375 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5376 همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5377 رودبار -گيل موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5378 گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5379 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5380 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5381 سنندج -غيرانتفاعي ماد موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5382 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5383 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5384 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5385 پارس آباد -غيرانتفاعي مغان موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5386 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5387 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5388 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5389 ايوانكي -غيرانتفاعي مولوي  موسسه 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5390 موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5391 كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5392 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5393 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5394 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5395 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5396 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5397 تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5398 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5399 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5400 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي نگين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5401 تاكستان -موسسه غيرانتفاعي نيكان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5402 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5403 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5404 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5405 بيرجند -غيرانتفاعي هرمزان موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5406 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5407 بندرگز -موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5408 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  80 - زن مرد
 مجازي غيرانتفاعي 5409 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  80 - زن مرد
 مجازي غيرانتفاعي 5410 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  120 - زن مرد
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 116صفحه 

 كاربردي حسابداري گرايش مالي -علمي  - 514
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش   

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 روزانه 5411 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  25 - - مرد
 روزانه 5412 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  - 25 - مرد
 روزانه 5413 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  30 - - مرد
 روزانه 5414 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  - 30 - مرد
 روزانه 5415 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بروجرد 30 - - مرد
 روزانه 5416 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بروجرد - 30 - مرد
 روزانه 5417 شهيد كراني -بندرعباس آموزشكده فني و حرفه اي پسران  25 - - مرد
 روزانه 5418 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  - 25 - مرد
 روزانه 5419 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رستم آباد رودبار 30 - - مرد
 روزانه 5420 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رستم آباد رودبار - 30 - مرد
 روزانه 5421 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 30 - - مرد
 روزانه 5422 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 30 - مرد
 روزانه 5423 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تبريز 30 - - مرد
 روزانه 5424 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تبريز - 30 - مرد
 روزانه 5425 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  24 - - مرد
 روزانه 5426 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  - 24 - مرد
 روزانه 5427 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو زاهدان 30 - - مرد
 روزانه 5428 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو زاهدان - 30 - مرد
 روزانه 5429 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه 30 - - مرد
 روزانه 5430 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه - 30 - مرد
 روزانه 5431 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان 40 - - مرد
 روزانه 5432 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان - 25 - مرد
 روزانه 5433 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان 30 - - مرد
 روزانه 5434 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان - 30 - مرد
 روزانه 5435 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت 30 - زن -
 روزانه 5436 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت - 30 زن -
 روزانه 5437 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار 25 - زن -
 روزانه 5438 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار - 25 زن -
 روزانه 5439 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز 25 - زن -
 روزانه 5440 فني و حرفه اي دختران شيرازآموزشكده  - 25 زن -
 روزانه 5441 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد 30 - زن -
 روزانه 5442 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد - 30 زن -
 روزانه 5443 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران ميبد  30 - زن -
 روزانه 5444 امام خميني(ره) -فني و حرفه اي دختران ميبد آموزشكده  - 30 زن -
 روزانه 5445 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  25 - - مرد
 روزانه 5446 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  - 25 - مرد
 نوبت دوم 5447 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  15 - - مرد
 نوبت دوم 5448 رازي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  - 15 - مرد
 نوبت دوم 5449 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  10 - - مرد
 نوبت دوم 5450 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردكان  - 10 - مرد
 نوبت دوم 5451 پسران بروجردآموزشكده فني و حرفه اي  10 - - مرد
 نوبت دوم 5452 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بروجرد - 10 - مرد
 نوبت دوم 5453 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  15 - - مرد
 نوبت دوم 5454 شهيد كراني -آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  - 15 - مرد
 نوبت دوم 5455 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رستم آباد رودبار 10 - - مرد
 نوبت دوم 5456 آموزشكده فني و حرفه اي پسران رستم آباد رودبار - 10 - مرد
 نوبت دوم 5457 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان 10 - - مرد
دومنوبت  5458 آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان - 10 - مرد  

 نوبت دوم 5459 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تبريز 10 - - مرد
 نوبت دوم 5460 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تبريز - 10 - مرد
 نوبت دوم 5461 شهيد شمسي پور -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  16 - - مرد
 نوبت دوم 5462 شهيد شمسي پور -فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران آموزشكده  - 16 - مرد
 نوبت دوم 5463 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو زاهدان 10 - - مرد
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 117صفحه 

 كاربردي حسابداري گرايش مالي -علمي  - 514ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي   

كدرشته 
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 نوبت دوم 5464 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو زاهدان - 10 - مرد
 نوبت دوم 5465 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه 10 - - مرد
 نوبت دوم 5466 كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك  - 10 - مرد
 نوبت دوم 5467 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان 10 - - مرد
 نوبت دوم 5468 آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان - 5 - مرد
 نوبت دوم 5469 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان 10 - - مرد
 نوبت دوم 5470 الهيجانآموزشكده فني و حرفه اي پسران  - 10 - مرد
 نوبت دوم 5471 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت 10 - زن -
 نوبت دوم 5472 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت - 10 زن -
 نوبت دوم 5473 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار 15 - زن -
 نوبت دوم 5474 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار - 15 زن -
 نوبت دوم 5475 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز 15 - زن -
 نوبت دوم 5476 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز - 15 زن -
 نوبت دوم 5477 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد 10 - زن -
دومنوبت  5478 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد - 10 زن -  

 نوبت دوم 5479 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران ميبد  10 - زن -
 نوبت دوم 5480 امام خميني(ره) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران ميبد  - 10 زن -
 نوبت دوم 5481 سرادانشكده فني و حرفه اي پسران صومعه  15 - - مرد
 نوبت دوم 5482 سراحرفه اي پسران صومعه دانشكده فني و  - 15 - مرد

 علوم انتظامي - 516
ويژه اعضاي كادر پايور ناجا -شرايط در انتهاي دفترچه   روزانه 5483 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  - 800 - مرد

 مديريت بازرگاني - 518
 غيرانتفاعي 5484 ايوان كي -ايوان كي دانشگاه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5485 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5486 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5487 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5488 آمل -موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5489 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5490 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5491 موسسه غيرانتفاعي آمل 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5492 ساري -غيرانتفاعي اديب مازندران موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5493 موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) 40 - زن -
 غيرانتفاعي 5494 موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند) 40 - - مرد
 غيرانتفاعي 5495 تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5496 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5497 همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5498 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5499 نهاوند -موسسه غيرانتفاعي اميد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5500 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5501 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5502 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5503 مالير -موسسه غيرانتفاعي ايمان و انديشه  65 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5504 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5505 شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5506 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5507 چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5508 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5509 مهر فارس -موسسه غيرانتفاعي پارس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5510 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5511 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5512 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5513 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  80 - زن مرد
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 118صفحه 

 مديريت بازرگاني - 518ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 5514 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5515 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي تفتان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5516 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5517 كاشمر -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  موسسه 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5518 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5519 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5520 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5521 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصر خسرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5522 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5523 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5524 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5525 يزد -موسسه غيرانتفاعي دارالعلم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5526 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5527 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5528 بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5529 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5530 ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5531 كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5532 كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5533 ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5534 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5535 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5536 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5537 آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5538 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5539 گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5540 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5541 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5542 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5543 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5544 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5545 آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5546 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5547 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5548 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5549 چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5550 قم (محل تحصيل واحد برادران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - - مرد
 غيرانتفاعي 5551 قم (محل تحصيل واحد خواهران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - زن -
 غيرانتفاعي 5552 مشهد - موسسه غيرانتفاعي عطار 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5553 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5554 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5555 خوي -موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5556 قزوين -عالمه رفيعي  موسسه غيرانتفاعي 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5557 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5558 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5559 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5560 لرستان -موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5561 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5562 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5563 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5564 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5565 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5566 كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  80 - زن مرد
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 119صفحه 

 مديريت بازرگاني - 518ادامه 
 توضيحات

پذيرش نيمسالظرفيت  جنس پذيرش  
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 5567 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5568 خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5569 كوچصفهان رشت -غيرانتفاعي قدر  موسسه 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5570 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5571 موسسه غيرانتفاعي قشم 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5572 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5573 مشهد -غيرانتفاعي كاويان موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5574 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5575 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5576 سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5577 غيرانتفاعي كيمياي كرمانموسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5578 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5579 همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5580 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5581 رفسنجان -غيرانتفاعي مفاخر موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5582 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5583 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5584 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5585 غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشانموسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5586 كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5587 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5588 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5589 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5590 تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5591 تاكستان -موسسه غيرانتفاعي نيكان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5592 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5593 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5594 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5595 بندرگز -موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5596 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  80 - زن مرد

 مديريت بيمه - 518
 غيرانتفاعي 5597 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5598 موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) 80 - زن -
 غيرانتفاعي 5599 موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) 40 - زن -
 غيرانتفاعي 5600 غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند) موسسه 40 - - مرد
 غيرانتفاعي 5601 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5602 همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5603 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5604 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5605 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5606 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5607 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي تفتان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5608 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5609 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصر خسرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5610 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5611 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5612 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5613 بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5614 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5615 ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5616 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5617 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  80 - زن مرد
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 120صفحه 

 مديريت بيمه - 518ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

تحصيليدوره  محل  اول دوم زن مرد 
 غيرانتفاعي 5618 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5619 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5620 قم (محل تحصيل واحد برادران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - - مرد
 غيرانتفاعي 5621 قم (محل تحصيل واحد خواهران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - زن -
 غيرانتفاعي 5622 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5623 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5624 لرستان -آموزان افالك موسسه غيرانتفاعي علم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5625 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5626 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5627 گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5628 قايمشهر -غيرانتفاعي فروردين موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5629 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5630 كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5631 مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5632 رشت -غيرانتفاعي كوشيار موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5633 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5634 همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5635 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5636 ايوانكي -غيرانتفاعي مولوي موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5637 كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5638 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5639 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  80 - زن مرد

 جهانگرديمديريت  - 518
 غيرانتفاعي 5640 موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) 80 - زن -
 غيرانتفاعي 5641 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5642 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5643 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5644 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5645 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5646 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5647 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5648 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصر خسرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5649 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5650 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5651 بابل -راه دانش موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5652 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5653 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي رودكي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5654 آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5655 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5656 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5657 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5658 آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5659 قم (محل تحصيل واحد برادران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  50 - - مرد
 غيرانتفاعي 5660 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5661 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5662 خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5663 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5664 موسسه غيرانتفاعي قشم 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5665 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5666 سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5667 همدان -غيرانتفاعي گنجنامه موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5668 موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5669 كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5670 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5671 محمودآباد -غيرانتفاعي نيما موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5672 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  80 - زن مرد
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 121صفحه 

 مديريت دولتي - 518
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 غيرانتفاعي 5673 ايوان كي -دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5674 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5675 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5676 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5677 شيراز -موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5678 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5679 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5680 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5681 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5682 گنبد كاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5683 قم (محل تحصيل واحد خواهران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - زن -
 غيرانتفاعي 5684 قم (محل تحصيل واحد برادران) -غيرانتفاعي طلوع مهر موسسه  40 - - مرد
 غيرانتفاعي 5685 مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5686 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5687 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5688 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5689 كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5690 سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5691 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5692 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5693 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5694 تاكستان -موسسه غيرانتفاعي نيكان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5695 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5696 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  80 - زن مرد

 مديريت صنعتي - 518
 غيرانتفاعي 5697 ايوان كي -دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5698 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5699 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي رجا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5700 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5701 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5702 موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) 40 - زن -
 غيرانتفاعي 5703 غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد دماوند)موسسه  40 - - مرد
 غيرانتفاعي 5704 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5705 همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5706 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5707 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5708 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5709 شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5710 كرمان -موسسه غيرانتفاعي بعثت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5711 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5712 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5713 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي تفتان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5714 دامغان -موسسه غيرانتفاعي توران  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5715 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5716 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5717 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5718 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5719 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5720 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5721 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5722 يزد -موسسه غيرانتفاعي دارالعلم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5723 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  80 - زن مرد
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 122صفحه 

 مديريت صنعتي - 518ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 5724 بابل -غيرانتفاعي راه دانش موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5725 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5726 ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5727 رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5728 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5729 آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5730 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5731 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5732 گنبد كاووس -شرق گلستان موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5733 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5734 آستارا -موسسه غيرانتفاعي شهريار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5735 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5736 ابهر -غيرانتفاعي صايب موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5737 قم (محل تحصيل واحد برادران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - - مرد
 غيرانتفاعي 5738 قم (محل تحصيل واحد خواهران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - زن -
 غيرانتفاعي 5739 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5740 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5741 قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5742 لرستان -موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5743 تبريز -غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5744 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5745 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5746 كرمان -موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5747 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5748 خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5749 لنگرود -موسسه غيرانتفاعي قدير  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5750 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد خرمدره) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5751 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5752 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5753 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5754 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5755 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5756 موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5757 كرمان -موسسه غيرانتفاعي مهر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5758 آستانه اشرفيه -موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5759 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5760 تاكستان -موسسه غيرانتفاعي نيكان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5761 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5762 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5763 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  80 - زن مرد
 مجازي غيرانتفاعي 5764 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  80 - زن مرد

 كاربردي مديريت امور فرهنگي -علمي  - 518
 غيرانتفاعي 5765 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5766 دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5767 موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) 80 - زن -
 غيرانتفاعي 5768 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5769 مشهد -خردگرايان مطهر موسسه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5770 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5771 قم (محل تحصيل واحد برادران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - - مرد
 غيرانتفاعي 5772 قم (محل تحصيل واحد خواهران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - زن -
 غيرانتفاعي 5773 موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل واحد قزوين) 80 - زن مرد

www.GhadamYar.com

http://www.GhadamYar.com


 23ها/جدول شماره فصل دوم/جداول كدرشته محل                   1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

 123صفحه 

 كاربردي مديريت هتلداري -علمي  - 518
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كدرشته 
 محل

 دوره تحصيلي
 اول دوم زن مرد
 غيرانتفاعي 5774 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5775 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5776 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصر خسرو  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5777 تبريز -موسسه غيرانتفاعي دانشوران  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5778 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5779 موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان 80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5780 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5781 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  80 - زن مرد

 كاربردي مديريت لجستيك بنادر -علمي  - 518
 غيرانتفاعي 5782 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  80 - زن مرد

 علوم ثبتي -كاربردي حقوق قضايي  -علمي  - 519
 غيرانتفاعي 5783 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5784 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5785 مالير -موسسه غيرانتفاعي ايمان و انديشه  76 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5786 ايالم -موسسه غيرانتفاعي باختر  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5787 شاهرود -موسسه غيرانتفاعي برايند  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5788 چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5789 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5790 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5791 كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5792 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5793 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5794 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي حكيمان  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5795 ساوه -موسسه غيرانتفاعي رضويه  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5796 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5797 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5798 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي شفق  80 - زن مرد

 غيرانتفاعي 5799 قم (محل تحصيل واحد خواهران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - زن - 

 
 غيرانتفاعي 5800 قم (محل تحصيل واحد برادران) -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  40 - - مرد

 
 غيرانتفاعي 5801 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5802 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5803 كاشان -غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني موسسه  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5804 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5805 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5806 پارس آباد -موسسه غيرانتفاعي مغان  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5807 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5808 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  80 - زن مرد

 
 غيرانتفاعي 5809 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  80 - زن مرد

 
 مجازي غيرانتفاعي 5810 تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  80 - زن مرد
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 124صفحه 

 هاي گروه هـــــنركدرشته محل -24جدول شماره 
 كاربردي طراحي و تكنولوژي دوخت -علمي - 601

 روزانه 5811 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  30 - زن -
 روزانه 5812 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  - 30 زن -
 روزانه 5813 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اردبيل 30 - زن -
 روزانه 5814 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اردبيل - 30 زن -
 روزانه 5815 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه 20 - زن -
 روزانه 5816 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه - 20 زن -
 روزانه 5817 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز 30 - زن -
 روزانه 5818 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز - 30 زن -
 روزانه 5819 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد 30 - زن -
 روزانه 5820 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد - 30 زن -
 روزانه 5821 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس 25 - زن -
 روزانه 5822 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس - 25 زن -
 روزانه 5823 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر 25 - زن -
 روزانه 5824 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر - 25 زن -
 روزانه 5825 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند 30 - زن -
 روزانه 5826 و حرفه اي دختران بيرجند آموزشكده فني - 30 زن -
 روزانه 5827 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد 30 - زن -
 روزانه 5828 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد - 30 زن -
 روزانه 5829 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت 30 - زن -
 روزانه 5830 دختران رشتآموزشكده فني و حرفه اي  - 30 زن -
 روزانه 5831 آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان 25 - زن -
 روزانه 5832 آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان - 25 زن -
 روزانه 5833 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 30 - زن -
 روزانه 5834 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري - 30 زن -
 روزانه 5835 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار 25 - زن -
 روزانه 5836 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار - 25 زن -
 روزانه 5837 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج 30 - زن -
 روزانه 5838 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج - 30 زن -
 روزانه 5839 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود 30 - زن -
 روزانه 5840 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود - 30 زن -
 روزانه 5841 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد 25 - زن -
 روزانه 5842 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد - 25 زن -
 روزانه 5843 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز 25 - زن -
 روزانه 5844 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز - 25 زن -
 روزانه 5845 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قزوين 28 - زن -
 روزانه 5846 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قزوين - 20 زن -
 روزانه 5847 حرفه اي دختران قمآموزشكده فني و  20 - زن -
 روزانه 5848 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم - 15 زن -
 روزانه 5849 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كازرون 20 - زن -
 روزانه 5850 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كازرون - 20 زن -
 روزانه 5851 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان 15 - زن -
 روزانه 5852 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان - 15 زن -
 روزانه 5853 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج 15 - زن -
 روزانه 5854 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج - 15 زن -
 روزانه 5855 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  30 - زن -
 روزانه 5856 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  - 30 زن -
 روزانه 5857 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه 30 - زن -
 روزانه 5858 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه - 30 زن -
 روزانه 5859 گرگانآموزشكده فني و حرفه اي دختران  35 - زن -
 روزانه 5860 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان - 25 زن -
 روزانه 5861 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مالير 30 - زن -
 روزانه 5862 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مالير - 30 زن -
 روزانه 5863 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد 20 - زن -
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 125صفحه 

 كاربردي طراحي و تكنولوژي دوخت -علمي - 601ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 روزانه 5864 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد - 20 زن -
 روزانه 5865 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ني ريز 30 - زن -
 روزانه 5866 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ني ريز - 30 زن -
 روزانه 5867 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور 25 - زن -
 روزانه 5868 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور - 25 زن -
 روزانه 5869 زينب كبري(س) -فني و حرفه اي دختران همدان آموزشكده  30 - زن -
 روزانه 5870 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  - 30 زن -
 روزانه 5871 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج 30 - زن -
 روزانه 5872 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج - 30 زن -
 روزانه 5873 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد 30 - زن -
 روزانه 5874 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد - 30 زن -
 روزانه 5875 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 روزانه 5876 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 نوبت دوم 5877 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  10 - زن -
 نوبت دوم 5878 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  - 10 زن -
 نوبت دوم 5879 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اردبيل 10 - زن -
دوم نوبت 5880 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اردبيل - 10 زن -  

 نوبت دوم 5881 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه 20 - زن -
 نوبت دوم 5882 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه - 20 زن -
 نوبت دوم 5883 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز 10 - زن -
 نوبت دوم 5884 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز - 10 زن -
 نوبت دوم 5885 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد 15 - زن -
 نوبت دوم 5886 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد - 5 زن -
 نوبت دوم 5887 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس 15 - زن -
 نوبت دوم 5888 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس - 15 زن -
 نوبت دوم 5889 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر 15 - زن -
 نوبت دوم 5890 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر - 15 زن -
 نوبت دوم 5891 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند 10 - زن -
 نوبت دوم 5892 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند - 10 زن -
 نوبت دوم 5893 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد 10 - زن -
 نوبت دوم 5894 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد - 10 زن -
 نوبت دوم 5895 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت 10 - زن -
 نوبت دوم 5896 آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت - 10 زن -
 نوبت دوم 5897 آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان 15 - زن -
 نوبت دوم 5898 آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان - 15 زن -
 نوبت دوم 5899 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 10 - زن -
 نوبت دوم 5900 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري - 10 زن -
 نوبت دوم 5901 فني و حرفه اي دختران سبزوار آموزشكده 15 - زن -
 نوبت دوم 5902 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار - 15 زن -
 نوبت دوم 5903 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج 10 - زن -
 نوبت دوم 5904 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج - 10 زن -
 نوبت دوم 5905 حرفه اي دختران شاهرود آموزشكده فني و 10 - زن -
 نوبت دوم 5906 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود - 10 زن -
 نوبت دوم 5907 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد 15 - زن -
 نوبت دوم 5908 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد - 15 زن -
 نوبت دوم 5909 حرفه اي دختران شيرازآموزشكده فني و  15 - زن -
 نوبت دوم 5910 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز - 15 زن -
 نوبت دوم 5911 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قزوين 17 - زن -
 نوبت دوم 5912 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قزوين - 15 زن -
 نوبت دوم 5913 دختران قمآموزشكده فني و حرفه اي  20 - زن -
 نوبت دوم 5914 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم - 15 زن -
 نوبت دوم 5915 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كازرون 20 - زن -
 نوبت دوم 5916 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كازرون - 20 زن -
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 دوختكاربردي طراحي و تكنولوژي  -علمي - 601ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 5917 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان 15 - زن -
 نوبت دوم 5918 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان - 15 زن -
 نوبت دوم 5919 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج 15 - زن -
 نوبت دوم 5920 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج - 15 زن -
 نوبت دوم 5921 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  10 - زن -
 نوبت دوم 5922 فاطمه(س)حضرت  -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  - 10 زن -
 نوبت دوم 5923 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه 10 - زن -
 نوبت دوم 5924 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه - 10 زن -
 نوبت دوم 5925 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان 10 - زن -
 نوبت دوم 5926 گرگان آموزشكده فني و حرفه اي دختران - 10 زن -
 نوبت دوم 5927 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مالير 10 - زن -
 نوبت دوم 5928 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مالير - 10 زن -
 نوبت دوم 5929 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد 20 - زن -
 نوبت دوم 5930 آبادآموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف  - 20 زن -
 نوبت دوم 5931 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ني ريز 10 - زن -
 نوبت دوم 5932 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ني ريز - 10 زن -
 نوبت دوم 5933 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور 5 - زن -
 نوبت دوم 5934 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور - 5 زن -
 نوبت دوم 5935 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  10 - زن -
 نوبت دوم 5936 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  - 10 زن -
 نوبت دوم 5937 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج 10 - زن -
 نوبت دوم 5938 و حرفه اي دختران ياسوجآموزشكده فني  - 10 زن -
 نوبت دوم 5939 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد 10 - زن -
 نوبت دوم 5940 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد - 10 زن -
 نوبت دوم 5941 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 نوبت دوم 5942 دكتر شريعتي -و حرفه اي دختران تهران دانشكده فني  - 20 زن -
 غيرانتفاعي 5943 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5944 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5945 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5946 زاهدان -غيرانتفاعي پرتو موسسه  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5947 جيرفت -موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5948 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5949 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصر خسرو  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5950 كرمان -غيرانتفاعي رسالت موسسه  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5951 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5952 موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان 80 - زن -
 غيرانتفاعي 5953 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  80 - زن -
 غيرانتفاعي 5954 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي مفاخر  80 - زن -

 كاربردي صنايع دستي -علمي  - 602
 غيرانتفاعي 5955 شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  80 - زن مرد

 فرش دستباف - 602
 روزانه 5956 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند 30 - زن -
 روزانه 5957 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند - 30 زن -
 روزانه 5958 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد 30 - زن -
 روزانه 5959 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد - 30 زن -
 نوبت دوم 5960 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند 10 - زن -
 نوبت دوم 5961 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند - 10 زن -
 نوبت دوم 5962 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد 10 - زن -
 نوبت دوم 5963 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد - 10 زن -
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 علمي ـ كاربردي مرمت و احياء بناهاي تاريخي - 603
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

تحصيليدوره  محل  
 اول دوم زن مرد

 روزانه 5964 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس 25 - زن -
 روزانه 5965 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس - 25 زن -
 روزانه 5966 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  35 - - مرد
 روزانه 5967 شهيد صدوقي -و حرفه اي پسران شماره يك يزد  دانشكده فني - 35 - مرد
 نوبت دوم 5968 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس 15 - زن -
 نوبت دوم 5969 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس - 15 زن -
 نوبت دوم 5970 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 5971 شهيد صدوقي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  - 5 - مرد
 غيرانتفاعي 5972 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5973 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5974 گناباد -غيرانتفاعي پارس رضوي موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5975 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5976 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5977 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5978 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5979 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5980 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  80 - زن مرد

 كاربردي نوازندگي ساز ايراني -علمي  - 604
 غيرانتفاعي 5981 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5982 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 5983 شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  80 - زن مرد

 كاربردي ارتباط تصويري -علمي  - 605
 روزانه 5984 اهواز (محل تحصيل واحد شوشتر دانشكده هنر) -دانشگاه شهيد چمران  40 - زن مرد
 روزانه 5985 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 30 - - مرد
 روزانه 5986 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 30 - مرد
 روزانه 5987 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  30 - - مرد
 روزانه 5988 شهيد بهشتي -دو اروميه  آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره - 30 - مرد
 روزانه 5989 سروش -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اصفهان  18 - - مرد
 روزانه 5990 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  35 - - مرد
 روزانه 5991 علي(ع)امام  -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  - 35 - مرد
 روزانه 5992 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان 30 - - مرد
 روزانه 5993 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان - 30 - مرد
 روزانه 5994 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اردبيل 30 - زن -
 روزانه 5995 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اردبيل - 30 زن -
 روزانه 5996 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز 15 - زن -
 روزانه 5997 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز - 15 زن -
 روزانه 5998 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل 35 - زن -
 روزانه 5999 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل - 35 زن -
 روزانه 6000 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد 30 - زن -
 روزانه 6001 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد - 30 زن -
 روزانه 6002 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس 25 - زن -
 روزانه 6003 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس - 25 زن -
 روزانه 6004 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر 30 - زن -
 روزانه 6005 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر - 30 زن -
 روزانه 6006 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند 30 - زن -
 روزانه 6007 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند - 30 زن -
 روزانه 6008 الزهرا(س) -حرفه اي دختران تبريز  آموزشكده فني و 18 - زن -
 روزانه 6009 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 18 زن -
 روزانه 6010 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  30 - زن -
 روزانه 6011 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 30 زن -
 روزانه 6012 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوانسار 30 - زن -
 روزانه 6013 قايم(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران زنجان  30 - زن -
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 كاربردي ارتباط تصويري -علمي  - 605ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل   

كدرشته 
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 روزانه 6014 قايم(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران زنجان  - 30 زن -
 روزانه 6015 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 30 - زن -
 روزانه 6016 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري - 30 زن -
 روزانه 6017 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار 25 - زن -
 روزانه 6018 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار - 25 زن -
 روزانه 6019 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان 30 - زن -
 روزانه 6020 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان - 30 زن -
 روزانه 6021 حرفه اي دختران سيرجان آموزشكده فني و 30 - زن -
 روزانه 6022 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سيرجان - 30 زن -
 روزانه 6023 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد 30 - زن -
 روزانه 6024 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد - 30 زن -
 روزانه 6025 دختران شيرازآموزشكده فني و حرفه اي  30 - زن -
 روزانه 6026 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز - 30 زن -
 روزانه 6027 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم 20 - زن -
 روزانه 6028 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم - 15 زن -
 روزانه 6029 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج 15 - زن -
 روزانه 6030 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج - 15 زن -
 روزانه 6031 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  30 - زن -
 روزانه 6032 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  - 30 زن -
 روزانه 6033 كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه اي دختران  30 - زن -
 روزانه 6034 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه - 30 زن -
 روزانه 6035 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان 35 - زن -
 روزانه 6036 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان - 25 زن -
 روزانه 6037 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد 30 - زن -
 روزانه 6038 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد - 30 زن -
 روزانه 6039 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد 20 - زن -
 روزانه 6040 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد - 20 زن -
 روزانه 6041 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  30 - زن -
 روزانه 6042 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  - 30 زن -
 روزانه 6043 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد 30 - زن -
 روزانه 6044 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد - 30 زن -
 روزانه 6045 انقالب اسالمي -تهران دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك  18 - - مرد
 روزانه 6046 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 روزانه 6047 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 نوبت دوم 6048 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل 10 - - مرد
 نوبت دوم 6049 آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل - 10 - مرد
 نوبت دوم 6050 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  5 - - مرد
 نوبت دوم 6051 شهيد بهشتي -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  - 5 - مرد
 نوبت دوم 6052 سروش -پسران شماره دو اصفهان آموزشكده فني و حرفه اي  18 - - مرد
 نوبت دوم 6053 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  5 - - مرد
 نوبت دوم 6054 امام علي(ع) -آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  - 5 - مرد
 نوبت دوم 6055 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان 10 - - مرد
 نوبت دوم 6056 آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان - 10 - مرد
 نوبت دوم 6057 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اردبيل 10 - زن -
 نوبت دوم 6058 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اردبيل - 10 زن -
 نوبت دوم 6059 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز 15 - زن -
 نوبت دوم 6060 آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز - 15 زن -
 نوبت دوم 6061 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل 5 - زن -
 نوبت دوم 6062 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل - 5 زن -
دومنوبت  6063 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد 15 - زن -  

 نوبت دوم 6064 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد - 5 زن -
 نوبت دوم 6065 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس 15 - زن -
 نوبت دوم 6066 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس - 15 زن -
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 129صفحه 

 كاربردي ارتباط تصويري -علمي  - 605ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 نوبت دوم 6067 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر 10 - زن -
 نوبت دوم 6068 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر - 10 زن -
 نوبت دوم 6069 حرفه اي دختران بيرجندآموزشكده فني و  10 - زن -
 نوبت دوم 6070 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند - 10 زن -
 نوبت دوم 6071 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  7 - زن -
 نوبت دوم 6072 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 7 زن -
 نوبت دوم 6073 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  10 - زن -
 نوبت دوم 6074 وليعصر(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 10 زن -
 نوبت دوم 6075 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوانسار 30 - زن -
 نوبت دوم 6076 قايم(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران زنجان  10 - زن -
 نوبت دوم 6077 قايم(عج) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران زنجان  - 10 زن -
 نوبت دوم 6078 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 10 - زن -
 نوبت دوم 6079 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري - 10 زن -
 نوبت دوم 6080 دختران سبزوارآموزشكده فني و حرفه اي  15 - زن -
 نوبت دوم 6081 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار - 15 زن -
 نوبت دوم 6082 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان 10 - زن -
 نوبت دوم 6083 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان - 10 زن -
 نوبت دوم 6084 سيرجان آموزشكده فني و حرفه اي دختران 10 - زن -
 نوبت دوم 6085 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سيرجان - 10 زن -
 نوبت دوم 6086 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد 10 - زن -
 نوبت دوم 6087 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد - 10 زن -
 نوبت دوم 6088 شيرازآموزشكده فني و حرفه اي دختران  10 - زن -
 نوبت دوم 6089 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز - 10 زن -
 نوبت دوم 6090 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم 20 - زن -
 نوبت دوم 6091 آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم - 15 زن -
دومنوبت  6092 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج 15 - زن -  

 نوبت دوم 6093 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج - 15 زن -
 نوبت دوم 6094 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  10 - زن -
 نوبت دوم 6095 حضرت فاطمه(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  - 10 زن -
 نوبت دوم 6096 دختران كرمانشاهآموزشكده فني و حرفه اي  10 - زن -
 نوبت دوم 6097 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه - 10 زن -
 نوبت دوم 6098 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان 10 - زن -
 نوبت دوم 6099 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان - 10 زن -
 نوبت دوم 6100 دختران مشهدآموزشكده فني و حرفه اي  10 - زن -
 نوبت دوم 6101 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد - 10 زن -
 نوبت دوم 6102 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد 20 - زن -
 نوبت دوم 6103 آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد - 20 زن -
 نوبت دوم 6104 زينب كبري(س) -دختران همدان آموزشكده فني و حرفه اي  10 - زن -
 نوبت دوم 6105 زينب كبري(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  - 10 زن -
 نوبت دوم 6106 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد 5 - زن -
 نوبت دوم 6107 آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزد - 5 زن -
 نوبت دوم 6108 انقالب اسالمي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  18 - - مرد
 نوبت دوم 6109 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 نوبت دوم 6110 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 غيرانتفاعي 6111 تهران -سوره دانشگاه غيرانتفاعي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6112 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6113 دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر (محل تحصيل يزد) 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6114 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6115 تنكابن -غيرانتفاعي آيندگان موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6116 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6117 تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6118 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6119 يزد -غيرانتفاعي امام جواد(ع) موسسه  80 - زن مرد

www.GhadamYar.com

http://www.GhadamYar.com


 24ها/جدول شماره فصل دوم/جداول كدرشته محل                   1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

 130صفحه 

 كاربردي ارتباط تصويري -علمي  - 605ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل
 غيرانتفاعي 6120 شهر اصفهانفوالد  -موسسه غيرانتفاعي امين  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6121 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6122 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6123 فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6124 رشت -دانشگاهي موسسه غيرانتفاعي جهاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6125 ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصر خسرو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6126 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6127 كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 6128 زنجان -غيرانتفاعي روزبه موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6129 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6130 گلبهار -موسسه غيرانتفاعي سناباد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6131 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6132 تنكابن -غيرانتفاعي شفق موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6133 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6134 موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6135 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6136 نايين -غيرانتفاعي عالمه ناييني موسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6137 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6138 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6139 خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6140 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6141 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6142 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6143 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6144 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6145 تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6146 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6147 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6148 بيرجند -موسسه غيرانتفاعي هرمزان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6149 شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6150 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  80 - زن مرد

 آموزش هنرهاي تجسمي - 605
 غيرانتفاعي 6151 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6152 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6153 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6154 كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 6155 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6156 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6157 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6158 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  80 - زن مرد

 نقاشي -هنرهاي تجسمي  - 605
 روزانه 6159 اهواز (محل تحصيل واحد شوشتر دانشكده هنر) -دانشگاه شهيد چمران  40 - زن مرد
 روزانه 6160 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو ساري 30 - - مرد
 روزانه 6161 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو ساري - 30 - مرد
 روزانه 6162 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 30 - زن -
 روزانه 6163 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري - 30 زن -
 روزانه 6164 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار 25 - زن -
 روزانه 6165 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان 30 - زن -
 روزانه 6166 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان - 30 زن -
 روزانه 6167 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج 15 - زن -
 روزانه 6168 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج - 15 زن -
 روزانه 6169 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان 30 - زن -
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 131صفحه 

 نقاشي -هنرهاي تجسمي  - 605ادامه 
 توضيحات

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه   

كدرشته 
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 روزانه 6170 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان - 30 زن -
 روزانه 6171 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 روزانه 6172 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 نوبت دوم 6173 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو ساري 10 - - مرد
 نوبت دوم 6174 آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو ساري - 10 - مرد
 نوبت دوم 6175 آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 10 - زن -
 نوبت دوم 6176 اي دختران ساري آموزشكده فني و حرفه - 10 زن -
 نوبت دوم 6177 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار 15 - زن -
 نوبت دوم 6178 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان 10 - زن -
 نوبت دوم 6179 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان - 10 زن -
 نوبت دوم 6180 دختران كرجآموزشكده فني و حرفه اي  15 - زن -
 نوبت دوم 6181 آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج - 15 زن -
 نوبت دوم 6182 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان 10 - زن -
 نوبت دوم 6183 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان - 10 زن -
 نوبت دوم 6184 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  20 - زن -
 نوبت دوم 6185 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  - 20 زن -
 غيرانتفاعي 6186 شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6187 كرج -موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 6188 اصفهان -غيرانتفاعي سپهر دانش معاصرموسسه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6189 مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6190 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6191 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  80 - زن مرد

 كاربردي گرافيك گرايش گرافيك -علمي  - 605
 غيرانتفاعي 6192 گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6193 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6194 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6195 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6196 كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6197 موسسه غيرانتفاعي شاهرود 80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6198 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6199 اصفهان -سپاهان موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6200 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6201 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  80 - زن مرد

 كاربردي گرافيك گرايش تصويرسازي -علمي  - 605
 غيرانتفاعي 6202 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6203 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6204 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6205 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6206 مهاباد -موسسه غيرانتفاعي ميعاد  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6207 تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  80 - زن مرد

 كاربردي گرافيك گرايش طراحي چاپ -علمي  - 605
 غيرانتفاعي 6208 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  80 - زن مرد

 كاربردي طراحي پوشاك -علمي  - 606
 روزانه 6209 توحيد -حرفه اي دختران آمل آموزشكده فني و  30 - زن -
 روزانه 6210 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  - 30 زن -
 روزانه 6211 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل 35 - زن -
 روزانه 6212 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل - 35 زن -
 روزانه 6213 الزهرا(س) -اي دختران تبريز آموزشكده فني و حرفه  18 - زن -
 روزانه 6214 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 18 زن -
 روزانه 6215 آموزشكده فني و حرفه اي دختران جونقان 30 - زن -
 روزانه 6216 آموزشكده فني و حرفه اي دختران جونقان - 30 زن -
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 كاربردي طراحي پوشاك -علمي  - 606ادامه 
 توضيحات

كدرشته  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش
 اول دوم زن مرد دوره تحصيلي محل

 روزانه 6217 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوانسار - 30 زن -
 روزانه 6218 سيرجانآموزشكده فني و حرفه اي دختران  30 - زن -
 روزانه 6219 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سيرجان - 30 زن -
 روزانه 6220 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود 30 - زن -
 روزانه 6221 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود - 30 زن -
 روزانه 6222 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد 30 - زن -
 روزانه 6223 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد - 30 زن -
 روزانه 6224 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد 20 - زن -
 روزانه 6225 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد - 20 زن -
 نوبت دوم 6226 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  10 - زن -
 نوبت دوم 6227 توحيد -آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  - 10 زن -
 نوبت دوم 6228 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل 5 - زن -
 نوبت دوم 6229 آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل - 5 زن -
دومنوبت  6230 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  12 - زن -  

 نوبت دوم 6231 الزهرا(س) -آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  - 12 زن -
 نوبت دوم 6232 آموزشكده فني و حرفه اي دختران جونقان 10 - زن -
 نوبت دوم 6233 آموزشكده فني و حرفه اي دختران جونقان - 10 زن -
 نوبت دوم 6234 آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوانسار - 30 زن -
 نوبت دوم 6235 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سيرجان 10 - زن -
 نوبت دوم 6236 آموزشكده فني و حرفه اي دختران سيرجان - 10 زن -
 نوبت دوم 6237 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود 10 - زن -
 نوبت دوم 6238 آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود - 10 زن -
 نوبت دوم 6239 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد 10 - زن -
 نوبت دوم 6240 آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد - 10 زن -
 نوبت دوم 6241 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد 20 - زن -
 نوبت دوم 6242 آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد - 20 زن -
 غيرانتفاعي 6243 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  80 - زن -
 غيرانتفاعي 6244 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  80 - زن -
 غيرانتفاعي 6245 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي پرتو  80 - زن -
 غيرانتفاعي 6246 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  80 - زن -
 غيرانتفاعي 6247 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  80 - زن -
 غيرانتفاعي 6248 شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  80 - زن -

 هاي گروه دامپزشكيكدرشته محل -25جدول شماره 
 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي - 701

 روزانه 6249 دانشگاه اردكان 35 - زن مرد
 روزانه 6250 ايالم دانشگاه 35 - زن مرد
 روزانه 6251 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  35 - زن مرد
 روزانه 6252 دانشگاه تبريز 36 - زن مرد
 روزانه 6253 دانشگاه زابل 30 - زن مرد
 روزانه 6254 دانشگاه سمنان (محل تحصيل آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد) 40 - زن مرد
 روزانه 6255 كشاورزي پسران شهريارآموزشكده  30 - - مرد
 روزانه 6256 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 30 - مرد
 نوبت دوم 6257 دانشگاه اردكان 2 - زن مرد
 نوبت دوم 6258 دانشگاه تبريز 24 - زن مرد
 نوبت دوم 6259 دانشگاه زابل 15 - زن مرد
 نوبت دوم 6260 آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد)دانشگاه سمنان (محل تحصيل  40 - زن مرد
 نوبت دوم 6261 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار 10 - - مرد
 نوبت دوم 6262 آموزشكده كشاورزي پسران شهريار - 10 - مرد

 كاربردي بهداشت مواد غذايي با منشأ دامي -علمي  - 702
 غيرانتفاعي 6263 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6264 كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  80 - زن مرد
 غيرانتفاعي 6265 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 80 - زن مرد
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 *** توجه ***هاي مختلف تحصيلي           هاي ثابت و متغير رشتهداوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه       *** توجه ***
 آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند. ها و مؤسساتها و مؤسسات مجري، به پايگاه اطالع رساني دانشگاهدر دانشگاه

 
اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه

 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه
www.tabrizu.ac.ir شرقي * دانشگاه تبريزآذربايجان  استان 

 04133392426 تلفن: -بهمن  29بلوار  -تبريز  نشاني:

www.maragheh.ac.ir آذربايجان شرقي * دانشگاه مراغه استان 
 09143727800 تلفن: -ميدان مادر  -اتوبان اميركبير  -مراغه  نشاني:

www.mrgums.ac.ir مراغهآذربايجان شرقي * دانشكده علوم پزشكي  استان 
 04137276363 تلفن: -ستاد مركزي  -جنب اداره راهنمايي ورانندگي  -خيابان معلم شمالي  -مراغه  نشاني:

www.p-ahar.tvu.ac.ir شهيد چمران -آذربايجان شرقي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران اهر  استان 
 نفر 80ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 04144336073 تلفن: -مشكين شهر  -جاده اهر  3كيلومتر  -اهر نشاني:
www.p-sarab.tvu.ac.ir آذربايجان شرقي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران سراب استان 

 نفر 55ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 04143237573 تلفن: -تأمين اجتماعي خيابان امام خميني(ره) ـ خيابان معلم ـ روبروي مركز درماني بهداشتي  -سراب نشاني:

www.p٢-tabriz.tvu.ac.ir آذربايجان شرقي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تبريز استان 
 نفر 50ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 04135429670 تلفن: -انتهاي خيابان طالقاني  -تبريز نشاني:
www.p-miyaneh.tvu.ac.ir آذربايجان شرقي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميانه استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 04152257013 تلفن: -شهرك انديشه  -ميانه نشاني:

www.d-tabriz.tvu.ac.ir الزهرا(س) -آذربايجان شرقي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران تبريز  استان 
 نفر 25ملكي ظرفيت خوابگاه  شرايط خوابگاه :

 04132808999 تلفن: -روبروي پارك بانوان  -خيابان بهار  -تبريز نشاني:
www.d-maragheh.tvu.ac.ir آذربايجان شرقي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران مراغه استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 04137407999 تلفن: -شهرك ولي عصر (عج) كوي دانشگاه  -مراغه نشاني:

www.k-maragheh.tvu.ac.ir آذربايجان شرقي * آموزشكده فني و كشاورزي پسران مراغه استان 
 نفر 30ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 04137406975 تلفن: -خيابان پروين اعتصامي جنب تاالر الله  -شهرك وليعصر(عج)  -مراغه نشاني:
www.p١-tabriz.tvu.ac.ir آذربايجان شرقي * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز استان 

 نفر 100ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 04134779011 تلفن: -انتهاي كوي منظريه جنب سپاه  -تبريز نشاني:

www.osve.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  استان 

 04136665602 تلفن: -خيابان سبالن  -كوي الهيه  -ميدان فهميده  -تبريز  نشاني:
www.alghadir.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي الغدير  استان 

شود.  -1 شرايط عمومي : شهريه ارايه مي  ساس مقررات داخلي تخفيف در  شجويان ممتاز بر ا صدي به100ارايه تخفيف  -2به دان شاهد و ايثارگر  در شجويان  سهيالت -3دان ت
صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم  شهريه به دانشجويان طبق مقررات  امكان استفاده از مجالت و كتب -5ارايه غذاي گرم يارانه اي بر اساس آيين نامه وزارتي  - 4پرداخت وام 

سخه چاپي و الكترونيكي  صورت ن ستفاده از بانك اطالعاتي جام -6ب شجويان ا صورت رايگان براي دان سيويليكا)به  ستفاده از -7ع مقاالت كنفرانس ها و همايش هاي ايران( امكان ا
شجويان در تمامي ايام ترم  صورت رايگان براي تمامي دان سه به  س شهريه وجود دارد  -8سرويس هاي مو سيط  شجو امكان تق ست دان صورت درخوا شجويان تحت -9در  كليه دان

 دث دانشجويي قرار خواهند گرفت.پوشش بيمه حوا
 ارايه خوابگاه خودگردان به دانشجويان دختر و معرفي دانشجويان پسر به خوابگاه خودگردان شرايط خوابگاه :

 04133316992 تلفن: -انتهاي خيابان گل ها  -ويالشهر -تبريز نشاني:
www.chnaz.com تبريز -نيلوفري آذربايجان آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي چرخ  استان 

 04133368869 تلفن: - 22پالك  -آبان  13مابين كوي بزرگمهر و  -پاستور جديد  -چهارراه آبرسان  -تبريز  نشاني:
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.daneshvaran.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي دانشوران  استان 
 04134481553 تلفن: -جنب مدرسه استقالل -روبروي پمپ گاز-بعد از ميدان رسالت-رسالتخيابان -خيابان آزادي -نصف راه-تبريز نشاني:

www.raberashidi.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  استان 
شد.  -1 شرايط عمومي : ستخر بهره مند خواهد  سالن هاي ورزشي و ا شامل غذا،  شود.-2دانشجويان از امكانات رفاهي  شهريه در نظر گرفته مي  سوم تخفيف  براي رتبه هاي اول تا 

-5برخورداري كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي  -4ارايه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام دشهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري  -3
 مشاور موسسهارايه خدمات مشاوره تحصيلي و خانواده توسط 

 براي دانشجويان دختر خوابگاه وجود دارد. شرايط خوابگاه :
 04136697943 تلفن: -جنب مخابرات شهيد قندي  -خيابان مصلي -خيابان شريعتي جنوبي -تبريز نشاني:

www.roshdiyeh.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي رشديه  استان 
شجويان وجود دارد.  -1 شرايط عمومي : صندوق رفاه دان ضوابط  ساس  شهريه بر ا ستفاده از وام  سوم هر ترم به ترتيب  -2امكان ا شجويان رتبه اول تا  درصد از 10و  20، 30به دان

شود.  سطح -3شهريه ثابت ترم بعد تخفيف داده مي  شجوياني كه به نمايندگي از موسسه در رقابتهاي علمي، فرهنگي و ورزشي در  ستان يا كشور و بين الملل حايز رتبه اول تا دان ا
 در صورت درخواست دانشجو و بررسي شرايط، تقسيط شهريه وجود دارد. -4سوم گردند بر اساس ضوابط موسسه از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.

 موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي باشد. شرايط خوابگاه :
 04151051 تلفن: - 5158464918كد پستي  -خيابان فرشته سوم  -كوي فرشته جنوبي  -اتوبان پاسداران  -تبريز  نشاني:

www.seraj.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي سراج  استان 
 استقرار موسسه در مركز شهر با دسترسي آسان به مناطق مختلف شهر شرايط عمومي :

 04135572830 تلفن: -كوچه اراك  -خيابان شريعتي -تبريز نشاني:
www.maragheh-sanati.ac.ir آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه استان 

 04137455002 تلفن: -سه راه خيام  -خيابان راه آهن  -مراغه  نشاني:
www.shamsist.ac.ir تبريز -علم و فنّاوري شمس آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي  استان 

دانشجوياني كه در رشته هاي ورزشي -2براي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تحصيلي منظور خواهد شد.  -1 شرايط عمومي :
همكاري با بنياد -4اعطاي وام دانشجويي مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان  -3اهند شد داراي مقام هاي ملي، كشوري و يا استاني هستند از تخفيف شهريه تحصيلي برخوردار خو

شهدا، جانبازان و ايثارگران  شهريه خانواده  شد.  -5شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت  شجويان مي با ستفاده دان سيم رايگان جهت ا سه مجهز به اينترنت بي  س به لحاظ -6مو
 ، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع مي باشد.موقعيت مكاني موسسه

 موسسه جهت رفاه حال دانشجويان، راهنمايي هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه هاي خودگردان معمول خواهد داشت. شرايط خوابگاه :
 04133863474 تلفن: - 5169659779كدپستي  -خيابان مايده  -خيابان نور  -ياغچيان  -تبريز  نشاني:

www.mizan.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي ميزان  استان 
 04132890007 تلفن: -تبريز  6رو به روي ساختمان شهرداري منطقه  -بطرف سازمان فني و حرفه اي  -ميدان راه آهن  -تبريز  نشاني:

www.ucna.ac.ir تبريز -غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) آذربايجان شرقي * موسسه  استان 
1-2دانشجويان داراي فعاليت برگزيدگان جشنواره هاي علمي و ورزشي در سطح استان و كشور  1-1طبق مصوبه هيأت امناء تخفيف هاي ذيل لحاظ مي گردد:  - 1 شرايط عمومي :

شاهد و ايثارگر  شهريه كوتاه مدت -2دانشجويان ممتاز  1-3دانشجويان  شهريه از طرف موسسه به كليه دانشجويان متقاضي اختصاص مي يابد.  وام كمك  در -3و امكان تقسيط 
شهريه براي دانشجو اختصاص مي يابد.  صندوق رفاه دانشجويي، وام كمك  سوي  امكان حضور در دوره هاي جامع توانمندسازي (آمادگي بازار كار) و -4صورت تخصيص اعتبار از 

ــقف ده ميليون ريال پاد -5ه. دريافت گواهي نامه مربوط ــانند تا س ــيل مقاالتي را در مجالت معتبر علمي به چاپ برس ــجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول تحص اشبه دانش
شد.  ست.  -6پرداخت خواهد  صندوق پژوهش پارك علم و فناوري ا ضو هيأت مديره  سرمايه گذار و ع سه  س صيلي و خان -7اين مو شاوره تح سط كلينيكارايه م وادگي رايگان تو

كليه دانشجويان -9هزار جلد كتاب چاپي و ديجيتالي و دسترسي رايگان به بانك اطالعاتي جامع مقاالت.  70وجود كتابخانه مجهز تخصصي با دارا بودن بيش از  -8مشاوره دانشگاه. 
 تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قرار خواهند گرفت.

 خوابگاه به صورت خودگردان براي برادران و خواهران.ارايه  شرايط خوابگاه :
 04134421999 تلفن: - 1283پالك  -تقاطع خطيب -خيابان راه آهن  -تبريز  نشاني:

www.uut.ac.ir آذربايجان غربي * دانشگاه صنعتي اروميه استان 
دانشجويان سال آخر با اولويت دانشجويان ممتاز تعلق مي گيرد.بنابراين دانشجويان ورودي جديددانشگاه فقط داراي ظرفيت بسيار محدود سراي ملكي است كه به  شرايط خوابگاه :

 در سراهاي خودگردان سطح شهر اسكان داده مي شوند و دانشگاه تعهدي براي ارايه سراي ملكي ندارد.
 04433728181, 04433728180 تلفن: - 57155-419پستي صندوق  - 57166-17165كدپستي  - 2باالتر از گلشهر  -اول جاده بند  -اروميه نشاني:

www.umsu.ac.ir آذربايجان غربي * دانشگاه علوم پزشكي اروميه استان 
 04432237399 تلفن: -فلكه جهاد  -اروميه  نشاني:

www.sbi.tvu.ac.ir بهشتيشهيد  -آذربايجان غربي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اروميه  استان 
 نفر 88ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 04432752934 تلفن: -جنب اداره بازرگاني  -ابتداي بلوار شهيد رجايي  -ميدان آزادي  -اروميه نشاني:

www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.d-orumiyeh.tvu.ac.ir آذربايجان غربي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه استان 
 نفر 40خوابگاه ملكي ظرفيت  شرايط خوابگاه :

 04432222533 تلفن: -خيابان حافظ يك  -پنج راه  -اروميه نشاني:
www.d-khoy.tvu.ac.ir آذربايجان غربي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوي استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 04436333454 تلفن: -خيابان شهيد كوچري نرسيده به ميدان كشاورز  -خوي  نشاني:

www.p١-orumiyeh.tvu.ac.ir شهيد قاضي طباطبايي -آذربايجان غربي * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  استان
 نفر 110ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 04432776886 تلفن: -كيلومتري يك و نيم جاده سرو (بلوار دانشگاه)  -اروميه نشاني:
www.uca.ac.ir اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  استان 

به دانشجويان واجد -2در صد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد  20-30-50دانشجويان رتبه اول ، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه به ترتيب از تخفيف -1 شرايط عمومي :
موسسه داراي سالن ورزشي ، سالن استخر و همچنين داراي سلف -3صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت .  شرايط وام كمك شهريه از طرف

 هريه تعلق خواهد گرفت .به كليه قهرمانان اول ورزشي تخفيف ش-5دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد .  -4سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه است. 
 موسسه تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه هاي خود گردان اسكان دهد كه هزينه آن به عهده خود دانشجو خواهد بود. شرايط خوابگاه :

 04433829974, 04433828351, 04433827771 تلفن: - 57155-1991كد پستي  - 201شماره  -روبروي مجتمع فرهنگي شمس  -بلوار شهيد باهنر  -اروميه  نشاني:
www.afagh.ac.ir اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي آفاق  استان 

شجويي وام تعلق خواهد گرفت. -1 شرايط عمومي : صندوق رفاه دان ضوابط  ساس  شرايط بر ا شجويان واجد  هنري ازتخفيف ويژه براي قهرمانان ورزش، علمي و فرهنگي و  -2به دان
شهريه تحصيلي  100تا  50 سپرده گذاري -3درصد  شرايط عالي بدون  شهريه با معرفي از طرف موسسه و با  ساس توافق نامه با بانك هاي عامل در هر ترم وام قرض الحسنه  بر ا

برنامه هفتگي فقط در سه روز از هفته براي دوره -5ردار خواهند شد. دانشجويان واجد شرايط از وام بال عوض صندوق خيريه امام جواد (ع) موسسه نيز برخو -4پرداخت مي گردد. 
سي تنظيم مي گردد.  شنا شد.  -6هاي كار سوم) مي با سل  شگاه ن صه كارآفريني (دان شتاز در عر شگاه هاي پي شگاه آفاق جزو دان شگاه هاي -7دان ساتيد متخصص و باتجربه دان از ا

 ردد.سراسري در زمينه هاي پژوهشي استفاده مي گ
 دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان معرفي خواهند شد. شرايط خوابگاه :

ــاني: ــتغيب(مافي)  -اروميه  نش ــهيد دس ــتي  -كوي اورژانس  -خيابان ش ــندوق پس ــتي  - 571551915ص ,04432259591, 04432259590 تلفن: - 5714783635كد پس
04432225459 

www.kamal.ac.ir اروميه -* موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  آذربايجان غربي استان 
شند . -1 شرايط عمومي : شهريه مي با صوبات هيات موسس داراي تخفيف  شكاران با توجه به م شجويان ممتاز و ورز شكيل كالس در-2دان سب براي ت سه طبقه منا سسه داراي  مو

شهري مي باشد . شهر با دسترسي آسان از طريق تمامي وسايل نقليه عمومي  صندوق رفاه دانش-3بهترين منطقه  جويان براي تمامي دانشجويان ميسرامكانات بهرمندي از تسهيالت 
بهرمندي از تسهيالت فرزندان شاهد-5گردشگري علمي و تفريحي و ورزشي براي ارتقاء سطح علمي و افزايش روحيه ورزشي دانشجويان ميسر است . -استفاده از ژتون غذا -4است 

سايت كامپيوتري مجهز براي انتخاب واحد و انج -6و ايثارگر شجويان  -7ام امورات الزم .... داراي اينترنت و  شي خاص براي دان شي و دوره هاي آموز شكيل كارگاههاي آموز -8ت
 email: info@kamal.ac.ir -10-داراي كتابخانه مجهز(دسترسي به ليست كتابها از طريق اينترنت) - 9تشكيل سمينارهاي علمي معتبر در سطح استان 

 معتبر استان كه مجوز دانشگاه اروميه را دارند.معرفي به خوابگاه هاي  شرايط خوابگاه :
 04433477059 تلفن: - 186اروميه خيابان دانشكده جنب بيمارستان شمس پالك  نشاني:

 اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي صبا  استان 
به دانشجويان واجد شرايط وام كمك -2درصد داده مي شود.  50و  75، 100ثابت به ترتيب در پايان هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه  -1 شرايط عمومي :

موسسه داراي امكانات رفاهي از قبيل رستوران، بوفه، سايت اينترنتي و كتابخانه مي -3شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت. 
 ان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.دانشجوي -4باشد. 

 خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه تامين خواهد شد شرايط خوابگاه :
 04433489067, 04433477171 تلفن: - 12پالك  -نرسيده به پمپ بنزين عبدالي  -بلوار جام جم  -پل قويون  -اروميه  نشاني:

www.allamehkhoei.ac.ir خوي -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي  استان 
 04436259454 تلفن: -روبروي بن بست ساالر  -متري جانبازان  20 -ميدان آفتابگردان  -بلوار ولي عصر  -خوي  نشاني:

www.efc.ac.ir اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي علم و فن  استان 
 04432554095 تلفن: -نبش چهاراه بعثت -پرديس موسسه واقع درخيابان باكري-جاده دريا موسسه آموزش عالي علم و فن اروميه  4كيلومتر -اروميه نشاني:

www.meraj.ac.ir سلماس -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي معراج  استان 
 04435236131 تلفن: -روبروي پارك مولوي  -خيابان چمران شمالي  -سلماس  نشاني:

www.miaad.ac.ir مهاباد -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي ميعاد  استان 
 04442350670 تلفن: -خيابان مردوخ  -مهاباد  نشاني:

www.uma.ac.ir اردبيل -اردبيل * دانشگاه محقق اردبيلي  استان 
شكده كشاورزي و  شرايط خوابگاه : شهر:دان شكده كشاورزي و منابع طبيعي مشگين  شود. دان شجويان خواهر دوره روزانه خوابگاه دولتي واگذار مي  منابع طبيعي مغان: فقط براي دان

 .فاقد امكانات خوابگاه دولتي مي باشد و در صورت امكان بخشي از هزينه خوابگاه خودگردان به صورت كمك هزينه به دانشجو پرداخت خواهد شد
 04531505000 تلفن: -سايت مركزي دانشگاه  -انتهاي خيابان دانشگاه -اردبيل نشاني:

www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.khalums.ac.ir/amo اردبيل * دانشكده علوم پزشكي خلخال استان 
 04532426606 تلفن: -خيابان شهيد مظفر عزيزي  -خلخال نشاني:

www.arums.ac.ir اردبيل * دانشگاه علوم پزشكي اردبيل استان 
 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :

 04531552359 تلفن: -انتهاي خيابان دانشگاه  -ميدان جانبازان -اردييل نشاني:
www.ardu.tvu.ac.ir رازي -اردبيل * آموزشكده فني و حرفه اي پسران اردبيل  استان 

 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 04533668187 تلفن: -خلخال ابتداي جاده  -اردبيل نشاني:

www.khalkhal.tvu.ac.ir اردبيل * آموزشكده فني و حرفه اي پسران خلخال استان 
 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :

 04532422460 تلفن: - CNGروبروي جايگاه  -ابتداي جاده اردبيل  -خلخال نشاني:
www.d-ardebil.tvu.ac.ir و حرفه اي دختران اردبيل اردبيل * آموزشكده فني استان 

 نفر 20ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 04533394204 تلفن: -جنب اسناد و مدارك پزشكي  -خيابان مهر (راه انزاب)-بزرگراه شهدا  -اردبيل نشاني:

 اردبيل -اردبيل * موسسه غيرانتفاعي سبالن  استان 
 04533517373 تلفن:

www.moghan.ac.ir پارس آباد -اردبيل * موسسه غيرانتفاعي مغان  استان 
براي دانشجويان مدال آور المپيادهاي علمي و ورزشي در سطح ملي و بين-2امكان تقسيط شهريه متغيير در طول ترم تحصيل براي تمامي دانشجويان وجود دارد. -1 شرايط عمومي :

 ته مي شود.المللي در طول تحصيل، تخفيفات ويژه شهريه درنظر گرف
 موسسه فاقد خوابگاه دانشجويي مي باشد. شرايط خوابگاه :

 04532732904 تلفن: - 2انتهاي خيابان پست -خيابان امام-شهرستان پارس آباد-اردبيل نشاني:
www.ihemardabili.ac.ir اردبيل -اردبيل * موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  استان 

 04533518355 تلفن: -جنب خدمات جهاد كشاورزي  -شهرك همافر  -منطقه گردشگري شورابيل روبروي  -اردبيل  نشاني:
www.mui.ac.ir اصفهان * دانشگاه علوم پزشكي اصفهان استان 

 دانشگاه هيچ گونه تعهدي درقبال اختصاص خوابگاه به دانشجويان جديدالورود ندارد. شرايط خوابگاه :
 03137928000 تلفن: -جريب  خيابان هزار -اصفهان نشاني:

www.p٢-isfahan.tvu.ac.ir سروش -اصفهان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو اصفهان  استان 
 نفر 20ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03134522354 تلفن: -نبش آل بويه شمالي  -خيابان گلستان  -خيابان كاوه  -اصفهان نشاني:
www.p-shahreza.tvu.ac.ir اصفهان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهرضا استان 

 نفر 30ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 03153548409 تلفن: -خيابان حافظ غربي ـ حدفاصل (چهارراه طالقاني ـ ميدان مفتح)  -شهرضا نشاني:

www.p-golpayegan.tvu.ac.ir آموزشكده فني و حرفه اي پسران گلپايگاناصفهان *  استان 
 نفر 60ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03157425664 تلفن: -بلوار سلمان فارسي  -گلپايگان نشاني:
www.d-khansar.tvu.ac.ir اصفهان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوانسار استان 

 نفر 60ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 03157772018 تلفن: -انتهاي بلوار نماز  -خوانسار نشاني:

www.d-kashan.tvu.ac.ir اصفهان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان استان 
 نفر 20ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  30ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03155339955 تلفن: -اردهال ميدان شهيد  -خيابان اميركبير  -كاشان نشاني:
www.d-najafabad.tvu.ac.ir اصفهان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد استان 

 نفر 20ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 03142442295 تلفن: -خيابان امام خميني (ره) ـ جنب جهاد كشاورزي  -نجف آباد نشاني:

www.mohajer.tvu.ac.ir شهيد محسن مهاجر -اصفهان * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اصفهان  استان 
 نفر 50ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03136736550 تلفن: -خيابان هزار جريب  -اصفهان نشاني:
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.teck.tvu.ac.ir شهيد رجايي -اصفهان * دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  استان 
 نفر 90ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03155511010 تلفن: -جاده راوندي  6كيلومتر -كاشان نشاني:
www.ashrafi.ac.ir اصفهان -اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  استان 

رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محيط -2دانشجويان الزامي است.  رعايت كامل شيونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي تمام -1 شرايط عمومي :
شگاه كامال الزامي است.  شد. -3دان صورت تامين اعتبار بهره مند خواهند  ضوابط در  شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق  شجويان از وام هاي اختصاص داده  -4 دان

ارايه تسهيالت مالي از جمله تقسيط وتخفيف شهريه ، اعطاي وام قرض الحسنه بانك انصار ، -5يه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي مي باشد. اين دانشگاه داراي كل
 صندوق رفاه و ساير تسهيالت.

بخش خصوصي تامين گرديده است. اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديد الورود درخوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غير بومي به طور خود گردان و از طريق  شرايط خوابگاه :
 36505603خوابگاه ها براي نيمسال اول و دوم الزامي است. شماره تماس خوابگاه: 

 03136502822, 03136502821, 03136502820 تلفن: - 8179949999كد پستي  -روبروي سيتي سنتر  -بلوار قايم جنوبي -سپاهان شهر -اصفهان  نشاني:
www.icqt.ac.ir اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان استان 

محيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و خواهران -2باشند.  عملي داشتهداوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام  -1 شرايط عمومي :
صورت مجزا مي شد و رعايت مقررات، آيين ب ست.نامهبا شجويان الزامي ا شگاه براي كليه دان شي دان ضوابط پرور شگاه در  -3 ها و  تربيت نيروهاي كارآمد«با توجه به هدف اين دان
ستفاد»براي تبليغ دين ساده با رنگ تيره و همچنين عدم ا شلوار بلند با رنگ تيره،كفش  ساده بدون طرح و مدل، مانتو و  شكي  ستفاده از حجاب برتر(چادر م ه از هرگونه آرايش)، ا

باشــند. ضــمناًداوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شــرعي چهره و همچنين عدم اســتفاده از لباســهاي مروج فرهنگ بيگانه مي-4 براي كليه دانشــجويان خواهر الزامي مي باشــد.
شكيل مي سهاي برادران معموالً در اواخر هفته و بعدازظهرها ت سات آم -5گردد كال س شگاهها و مو ساير دان شجويان خود به  شگاه با انتقال و مهماني دان وزش عالي موافقتاين دان

شجويان موظفند نمي ضمناً كليه دان صوبات دفتر برنامهدروس پيشنمايد.  ساس م شگاه -6را بگذرانند. شوند عالي تعيين ميريزي آموزشنيازي كه برا شجو در اين دان پذيرش دان
هاي مقطع كارداني ياالتحصيالن كليه رشتهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري و از بين فارغبراساس آخرين تجربيات و دستاوردهاي علمي دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات 

سطح يك حوزوي انجام مي شنوايي كامل برخوردار بوده و هيچگونه-7شود. دارندگان مدرك  سماني و رواني، دارابودن قدرت تكلم، بينايي و  سالمت كامل ج كليه داوطلبان بايد از 
ضوي كه ما شند. ضايعه ع شته با شند.  -8نع انجام وظيفه معلمي گردد، ندا شهريه دروس، معاف ميبا شهريه -9حافظان كل قرآن كريم و نهج البالغه از پرداخت  امكان پرداخت 

شود.زارت علوم، تحقيقات و فنّاوري اعطا ميناپيوسته مورد تأييد والتحصيالن اين دانشگاه، مدرك رسمي كارشناسيبه فارغ-10بصورت اقساطي براي كليه دانشجويان ميسر مي باشد 
جويان حايز شرايط، وام تحصيلياين دانشگاه براي دانشجويان ممتاز، در شهريه متغير، تخفيف در نظر ميگيرد و در صورت تخصيص وام دانشجويي از طرف صندوق رفاه، به دانش -11

كليه دانشجويان مي توانند يك وعده غذاي گرم با يارانه ي دانشجويي دريافت -12دث دانشجويي خواهند بود. تعلق خواهد گرفت. همچنين كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوا
شما شگاه مراجعه يا با  شاني زير و يا تارنماي دان شگاه به ن ساختمان مركزي دان شتر مي توانند به  شگاه(داخلي نمايند. عالقمندان جهت كسب اطالعات بي )108الي  105ره تلفن دان

 تماس حاصل نمايند.
 دانشجويان غيربومي مي توانند از خوابگاه (منزل استيجاري) استفاده كنند. شرايط خوابگاه :

 03133372020 تلفن: -ابتداي خيابان شهيدان غربي  -بزرگراه شهيد خرازي  -اصفهان  نشاني:
www.amesf.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  استان 

سسه به ترتيب از تخفيف  -1 شرايط عمومي : سال تحصيلي اين مو سوم هر  شجويان رتبه اول ، دوم و  شد.  %50و  %60،  %70دان شجويان -2شهريه ثابت برخوردار خواهند  به دان
ساس تفاهم  شهريه تعلق مي گيرد، به عالوه بر ا شجويي وام  صندوق رفاه دان ضوابط  ساس  شرايط بر ا شجوي متقاضي باواجدال شهريه دوره تحصيلي دان نامه همكاري با بانك عامل ، 

شود . سنه پرداخت مي  صورت وام قرض الح سه به  س شهريه  -3معرفي نامه از طرف مو صوص پرداخت  ستي در خ شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد و بهزي -4همكاري با بنياد 
 ذاي يارانه اي ، بيمه حوادث،مشاوره،پزشك،اردوهاي علمي،تفريحي و ... بهره مند خواهند شد.دانشجويان از امكانات رفاهي شامل : يك نوبت غ

 خوابگاه خودگردان ويژه خواهران شرايط خوابگاه :
 03136507900 تلفن: -خيابان پاسداران  -انتهاي بلوار غدير -سپاهان شهر -اصفهان نشاني:

www.amin.ac.ir فوالد شهر اصفهان -غيرانتفاعي امين اصفهان * موسسه  استان 
 03152636161 تلفن: - 20يونيت  -مقابل بانك ملي -خيابان طالقاني  -فوالدشهر  نشاني:

www.bonyan.ac.ir شاهين شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي بنيان  استان 
ستم كامل  -1 شرايط عمومي : سي ستگاه wirelessواينترنت  ITاين موسسه مجهز به  سلف، د سالن مطالعه،  هاي كمك آموزشي مانندپرسرعت در تمامي نقاط، كتابخانه به همراه 

سرويس برخوردار است.  -2باشد. ويديو پرژكتور مي سلف  از دانشجويان ممتاز در حوزه آموزش و فعال در حوزه فرهنگي و نيز -3همچنين از امور فرهنگي، مشاوره و پژوهشكده و 
 جويان پژوهشگر فعال در پايان هر نيمسال تحصيلي قدر داني به عمل مي آيد و به كليه دانشجويان ممتاز فضاي مطالعه مجزا داده مي شود.دانش

 هاي مجهز براي دانشجويان دختر وپسر به صورت خودگردان است.اين موسسه داراي خوابگاه شرايط خوابگاه :
 03145223774, 03145220511, 03145223236 تلفن: - 8316663191صندوق پستي  - 234شرقي پالك  6فرعي  -مخابرات(دهخدا) خيابان  -شاهين شهر  نشاني:

www.payamgolp.ac.ir گلپايگان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي پيام  استان 
سوم در هر نيمسال از پرداخت درصدي از  شرايط عمومي : شجويان رتبه هاي اول تا  صندوق رفاهدان سوي  شده از  شجويان از وام هاي اختصاص داده  شهريه معاف خواهند بود. دان

 03157243247دانشجويان مطابق ضوابط بهره مند خواهند شد. موسسه داراي امكانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي است. تلفن: 
 خودگردان براي دانشجويان پسر استموسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و خوابگاه  شرايط خوابگاه :

ـــاني: گان  نش پاي يدان معلم  -گل ندوق پســـتي  - 87717179كد پســـتي  -جاده خمين  2كيلومتر  -م ,03157243245, 03157243244 تلفن: - 8771667596صـــ
03157243246 
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.jdeihe.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  استان 
 03133667261 تلفن: -اصفهان انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان منظريه بلوار پرديس  نشاني:

www.daneshpajoohan.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  استان 
سوم هر ترم و مقطع تحصيلي) بر -1 شرايط عمومي : ارايه تسهيالت مناسب جهت -2اساس آيين نامه دانشجويان ممتاز موسسه  تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز (نفرات اول ،دوم و 

صندوق رفاه وزارت علوم،تحقيقات و فناوري  شهريه از طريق  شجويان اين موسسه الزامي -3پرداخت وام  شوراي آموزشي براي برخي از دان شنياز به تشخيص  گذراندن درسهاي پي
دانشـــجوياني كه در مســـابقات يا رقابتهاي -5جهت دوره هاي كارآموزي  (IASTEتبادل دانشـــجويان داخل و خارج از كشـــور(معرفي دانشـــجويان ممتاز به كميته  -4اســـت. 

شد.  سوم گردند از تخفيف ويزه برخوردار خواهند  ستاني حايز رتبه اول تا  سطح ملي يا ا ر ثبتبه رتبه هاي برتر ورودي موسسه تخفيف ويژه د -6علمي،فرهنگي،هنري و ورزشي در 
شهيد و امور ايثارگران  -7نام اولين نيمسال تعلق مي گيرد.  ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد.  -8همكاري با بنياد  كليه خدمات آموزشي -9ين موسسه برنامه انتقالي به 

 031-37779917-9تاني مي باشد. تلفن موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرس -10موسسه به صورت اينترنتي انجام مي شود. 
 03137779916, 03137779915, 03137779914 تلفن: - 816551475صندوق پستي  -اصفهان بلوار كشاورز نبش چهارراه مفتح جنب بانك رفاه كارگران  نشاني:

www.raghebisf.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  استان 
تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه در بيش از يك مقطع در اين موسسه -3وجود وعده ناهار گرم با هزينه دانشجويي  -2وجود سرويس اياب ذهاب دانشجويان  -1 عمومي :شرايط 

شجويان رتبه برتر  -4تحصيل كنند.  شهريه براي دان سايت هاي مجهز كامپيوتري، كتابخان -5تخفيف  شي و تحقيقاتي مجهز،وجود اينترنت رايگان،  شگاه هاي آموز ه ديجيتال، آزماي
سالن ورزشي  شهريه  -6مشاوره رايگان،  شنامه رسمي وزارت علوم به دانش آموختگان  -7برخورداري از وام  شهريه تلفن: -8اعطاي دان -33687704-6امكان تقسيط قسمتي از 

031 
 معرفي به خوابگاه هاي خودگردان شرايط خوابگاه :

 03133687703, 03133687702, 03133687701 تلفن: - 8436186543صندوق پستي  - 2كيلومتر  -خيابان بسيج  -خيابان امام خميني(ره)  -اصفهان  نشاني:
www.sepehr.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر استان 

 03145849702 تلفن: -بلوار دانشگاه  -ورودي شهرك سيمرغ  -بزرگراه معلم  5كيلومتر  -خيابان كاوه  -اصفهان  نشاني:
www.sina.ac.ir كاشان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي سينا  استان 

شجويان اعطاء مي گردد. -1 شرايط عمومي : صندوق رفاه دان سوي  شهريه از  شرايط، وام  ضي واجد  شجويان متقا شهيد و امور -2به دان سه با بنياد  س ايثارگران، كميته امداد اماممو
شجويان تحت پوشش همكاري دارد.  شهريه پرداختي دان ستي و... در خصوص  سازمان بهزي سسه به-3خميني(ره)،  سايت مو شتر به وب  داوطلبان مي توانند براي كسب اطالعات بي

 03155535483نشاني تارنماي موسسه مراجعه نمايند. تلفكس: 
 الزم به منظور تأمين خوابگاه براي پذيرفته شدگان به عمل خواهد آمد.هماهنگي  شرايط خوابگاه :

 03155535482, 03155535481, 03155535480 تلفن: - 87135/1977صندوق پستي  - 8731664852كد پستي  - 35حكمت  -بلوار قطب راوندي  -كاشان  نشاني:
www.sosa.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  استان 

شجويي پرداخت مي گردد.-1 شرايط عمومي : شند. -2وام دان شهريه برخوردار مي با شته از تخفيف  سوم ورودي هر ر سي به -3رتبه هاي اول تا  ستر شهر قرار دارد و د در مركز 
 وسايل نقليه عمومي آسان مي باشد.

 اين موسسه خوابگاه اختصاصي ندارد. شرايط خوابگاه :
 03132351998, 03132351997 تلفن: - 8184775315كدپستي  - 10بن بست شماره  -بعد از چهارراه عباس آباد  -خيابان شهيد بهشتي  -اصفهان  نشاني:

www.safahan.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي صفاهان  استان 
ساتيد مجرب در  -1 شرايط عمومي : شهري قرار گرفته است . موسسه با امكانات آموزشي و ا صندوق رفاه دانشجويي و - 2موقعيت مكاني ممتاز  شهريه  دانشجويان از مزاياي وام 

شد .  شجويان برابر مصوبات هيات امنا و هيات رييسه فراهم مي باشد.  - 3مزاياي بيمه حوادث بهره مند خواهند  شهريه دان سوم از مزايا - 4امكان تقسط  شجويان رتبه اول تا  يدان
شد.  سه بهره مند خواهند  س سه مو صوبات هيات امنا و هيات ريي شهريه برابر م ستفاده كنند. تلفن:  - 5تخفيف  شجويان مي توانند روزانه از يك وعده غذاي گرم يارانه اي ا -61دان

03137776559 
 دانشجويان مي توانند از خوابگاه خودگردان استفاده كند.موسسه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد ولي همانند سال هاي گذشته  شرايط خوابگاه :

 03137776558, 03137776557, 03137776556 تلفن: -ابتداي بلوار جانبازان  -سه راه سيمين  -اصفهان  نشاني:
www.fit.ac.ir فوالد شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  استان 

ساط شهريه  -1 شرايط عمومي : صورت اق شي  -2به  شجويان ممتاز و قهرمانان ورز شهريه به دان صندوق رفاه  -3تخفيف  شجويان -4اعطاي وام بلند مدت  كمك بالعوض به دان
شاهد و ايثارگران  -5نيازمند  سطح استان و كشور -6تسهيالت ويژه به خانواده هاي  س -7حضور در مسابقات ورزشي در  -8اختمان هاي موسسه سرويس رفت و آمد رايگان بين 

سب  شجويي با كيفيت باال و قيمت منا صفهان  -9ارايه غذاي دان صنعتي ا شگاه  ستفاده از كتابخانه دان صنعتي جهت انجام پروژه و-10ا شجويان به مراكز معتبر علمي يا  معرفي دان
 03152619883-5تلفن  -11كارآموزي 

 03152619882, 03152619881, 03152619880 تلفن: - 8491422077كدپستي - 31پالك  -دومخيابان اصلي  -خيابان مطهري -فوالدشهر  نشاني:
www.aghigh.ac.ir شاهين شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي عقيق  استان 

 03145224790 تلفن: - 35و  33پالك -غربي 11فرعي  -بلوار شهيد بهشتي  -شاهين شهر  نشاني:
www.feiz.ac.ir كاشان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  استان 

ساط  -1 شرايط عمومي : صورت اق شهريه ب ست  -2پرداخت  صورت درخوا صندوق رفاه در  شهيد و امور ايثارگران و -3اعطاي وام بلند مدت  همكاري با كميته امداد امام، بنياد 
سعي شده كالس هاحداكثر -5اين موسسه داراي سلف بوده و يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه توزيع مي گردد  -4پوششسازمان بهزيستي در خصوص شهريه دانشجويان تحت 

 روز هفته برنامه ريزي شود. 3
 هماهنگي و تامين خوابگاه خودگردان شرايط خوابگاه :

 03155431070 تلفن: -بلوار امام رضا (ع)  5كيلومتر  -كاشان نشاني:
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www.naeini.ac.ir نايين -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  استان 
 03146266934 تلفن: -بلوار آيت اله خامنه  -ميدان مدرس -نايين نشاني:

www.sepahan.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  استان 
 اين موسسه به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر ترم،تخفيف شهريه داده مي شود.براساس ضوابط مصوب در  شرايط عمومي :

 اين موسسه برحسب نياز دانشجويان جهت تامين خوابگاه، از طريق خوابگاه هاي خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مي نمايد. شرايط خوابگاه :
 03136530080, 03136530242, 03136530241 تلفن: -بلوار پاسداران جنوبي  -انتهاي بلوار غدير  -سپاهان شهر  -اصفهان  نشاني:

www.fei.ac.ir خميني شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  استان 
سال تحصيلي  -1 شرايط عمومي : سوم هر رشته در هر  شهريه به دانشجويان رتبه اول تا  شهريه به پذيرفته -2تخفيف  شدگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و تخفيف 

سلف -6اينترنت پرسرعت رايگان و دسترسي به مجالت برتر علمي  -5اياب و ذهاب رايگان  -4ارايه تسهيالت مالي از جمله تقسيط شهريه و وام صندوق رفاه  -3سازمان بهزيستي 
 سرويس با قيمت مصوب صندوق رفاه

 به خوابگاه خودگردان داراي مجوز رسميمعرفي  شرايط خوابگاه :
 03133581881 تلفن: -خيابان ساعي  -ميدان معلم  -خميني شهر  -اصفهان  نشاني:

www.mahdeelm.ac.ir اصفهان * موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان استان 
تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته امداد، بهزيستي ، خانواده فرهنگيان ، خانواده كارگراندر اين موسسه جهت اخـذ شـهريه همكـاري الزم با دانشجويان  -1 شرايط عمومي :

ـر مصوبه هيات امنا تخفيف شهريه داده مي شود.  -2،سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي صورت مي گيرد.  ـاز براب ـه دانشـجويان ممت دانشجويان براي پرداخت شهريه -3ب
 ند از وام دانشـجويي صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري اسـتفاده نماينـد.مي توان

 خوابگـاه خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد. شرايط خوابگاه :
03155577556, 03155577459 تلفن: - 87135/1357صندوق پستي  - 8715993361كد پستي  -بعد از پل شهيد بهشتي  -بلوار قطب راوندي 4كيلومتر  -كاشان نشاني:

www.ncst.ir اصفهان * موسسه غيرانتفاعي نجف آباد استان 
 كند .موسسه با تخفيف دانشجويي غذاي گرم توزيع مي -2موسسه به دانشجويان رتبه اول ، دوم و سوم هر نيمسال تخفيف شهريه مي دهد . -1 شرايط عمومي :

 03142443773, 03142443772, 03142443771 تلفن: -نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي -خيابان امام(ره)  -نجف آباد نشاني:
www.naghshejahan.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  استان 

ساطي  -1 شرايط عمومي : صورت اق شهريه به  سهيالت وام-2پرداخت  شجويي  ت شهيد و امور-3شهريه دان سط بنياد  شهدا، جانبازان و ايثارگران تو شهريه خانواده هاي  پرداخت 
شجويان برتر هر دوره -4ايثارگران  سال به دان شهريه در هر نيم شگاهي، كارگاهي و رايانه اي مجهز و كامل  -6جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي -5تخفيف  -7امكانات آزماي
بهره -10وجود سلف(ناهارخوري) با قيمت يارانه اي و مورد تاييد اداره بهداشت -9در دسترس بودن اينترنت بي سيم -8دوره ها و كارگاه هاي تخصصي مرتبط با رشته ها  برگزاري

 امكان ارتباط با كتابخانه هاي دانشگاههاي مجاوروجود كتابخانه مجهز و -12باشگاه ورزشي در شرف بهره برداري -11مندي از مزاياي بيمه حوادث براي كليه دانشجويان 
 تسهيل اقامت دانشجويان در خوابگاه هاي خودگردان شرايط خوابگاه :

,03136826056 تلفن: - 8144167984كدپســتي  - 1001پالك  -خيابان شــهيد جعفر مراديان -خيابان فروردين غربي -خيابان وليعصــر(عج) -بهارســتان -اصــفهان نشــاني:
03136826057 ,03136826058 

www.nourdanesh.ac.ir ميمه -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي نور دانش  استان 
 03145427601 تلفن:

www.hashtbehesht.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  استان 
سوم هر ترم -1 شرايط عمومي : شجويان داراي رتبه اول تا  سقف  دان شهريه تا  شد.  %60از تخفيف  صوص پرداخت -2برخوردار خواهند  شهيد و امور ايثارگران درخ همكاري با بنياد 

كي مجربدانشجويان از مشاورين تحصيلي،روانشناختي، بهداشتي و پزش -4وام كمك شهريه به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي گيرد.  -3شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر. 
 .اياب و ذهاب و تسهيالت الزم جهت رفت و آمد -6تجهيزات و امكانات ورزشي،رايانه اي مورد نياز و اينترنت بي سيم در محل موسسه  -5به صورت رايگان بهره مند خواهند شد

 پسر مي باشد.اين موسسه داراي خوابگاه جهت دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان  شرايط خوابگاه :
 03136540168 تلفن: -روبروي شهرك آزمايش  -بعد از سيتي سنتر-جاده اصفهان شيراز 6كيلومتر -دروازه شيراز -اصفهان نشاني:

www.abzums.ac.ir كرج -البرز * دانشگاه علوم پزشكي البرز  استان 
شدگان ندارد. اين دانشگاه فاقد خوابگاه ملكي مي باشد و هيچ -1 شرايط خوابگاه : خوابگاه مشاركتي با ظرفيت محدود-2تعهدي در مورد واگذاري خوابگاه به هيچ يك از پذيرفته 

ــود.  ــرايط واگذار مي ش ــجويان غير بومي واجد ش ــهريه و اولويت بندي به تعدادي از دانش ــتان هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي گيرد. -3با پرداخت ش ــجويان اس به-4به دانش
 جويان شهريه پرداز نيز خوابگاه تعلق نمي گيرد.دانش

 02632558920 تلفن: -شهرك اداري  -بلوار طالقاني شمالي -كرج نشاني:
www.p-karaj.tvu.ac.ir البرز * آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج استان 

 نفر 15ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 02632544373 تلفن: -ميدان طالقاني.بلوار طالقاني شمالي. روبروي دادگستري  شهرك رسالت (عظيميه). -كرج نشاني:

www.d-karaj.tvu.ac.ir البرز * آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج استان 
 نفر 15ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 02634553169 تلفن: -خيابان آقا رضايي  -حصارك  -بلوار شهيد بهشتي  -كرج نشاني:
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www.rasam.ac.ir كرج -البرز * موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران)  استان 
ارايه وام دانشجويي طبــــــق- 3ارايه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال. - 2تخفيف شهريه تحصيلي به كليه دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي.  -1 شرايط عمومي :

اين موسسه با انعقاد تفاهمنامـه بـاسازمان ها و مراكز علمي و- 5سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكانات مطلوب.  -4وزارت علــوم و تقسـيط شهريه كليه دانشجويان. ضــوابط 
ـتي و ... درخصوصاين موسسه با ادارات بنياد شه -6تحقيقاتي زمينه فعاليتهاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم مي آورد.  ـام(ره)،بهزيس ـ ـرت ام ـ ـداد حض يد، كميته ام

 شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد.
 تخصيص خوابگاه بدون پرداخت وديعه در قبال پرداخت هزينه هاي جاري. شرايط خوابگاه :

 02634524703, 02634524702, 02634524701 تلفن: -ميدان امام حسين(ع) قبل از  -به سمت باغستان  -خيابان شهيد بهشتي (ميان جاده)  -كرج  نشاني:
www.ilam.ac.ir ايالم * دانشگاه ايالم استان 

 08432227010 تلفن: -بلوار پژوهش  -ايالم  نشاني:
www.medilam.ac.ir ايالم * دانشگاه علوم پزشكي ايالم استان 

 08432227134 تلفن: -ميدان كشوري  -ايالم  نشاني:
www.p-ilam.tvu.ac.ir ايالم * آموزشكده فني و حرفه اي پسران ايالم استان 

 نفر 80ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 08433349002 تلفن: -بلوار شهيد صدوقي . انتهاي خيابان سعادت باالتر از استانداري  -ايالم نشاني:

www.ilam.tvu.ac.ir آموزشكده فني و حرفه اي دختران ايالمايالم *  استان 
 نفر 20ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 08432223046 تلفن: -جنب دانشگاه آزاد اسالمي  -بلوار دانشجو -ايالم نشاني:
www.bakhtar.ac.ir ايالم -ايالم * موسسه غيرانتفاعي باختر  استان 

در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول -2شهريه دانشجو از طريق اعطاي وام قرض الحسنه و صندوق رفاه دانشجويان  %100فراهم شدن امكان تامين  -1 شرايط عمومي :
شته به ترتيب  سوم هر ر شد.  15و  20، 25تا  شهريه براي ترم بعدي منظور خواهد  شهريه ثابت همان ترم بهعنوان تخفيف  صد  سن -3در دگان مقاالتتخفيفات ديگري براي نوي

اي مقاطع باالتر در همين مركزدانشــجويي، برندگان المپيادهاي علمي، ورزشــي، فرهنگي،حضــور دو دانشــجو از يك خانواده،برندگان مســابقات قرآني و مذهبي، دانشــجوياني كه بر
تخفيف شهريه براي دانشجويان تحت پوشش كميته امام و سازمان بهزيستي -4دانشگاهي پذيرفته شوند، بر مبناي آيين نامه تشويق و تخفيف شهريه دانشجويان اعمال خواهد شد. 

سايت رايانه دا -5 سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاور، مركز جوار دانشگاهي، كتابخانه و  سلف  ستفاده نمايد. تلفن: دانشجويان در طول تحصيل مي توانند از خدمات  -4نشگاه ا
32201401-084 

 تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي ورودي هر سال تحصيلي در حد امكان و به صورت خودگردان صورت مي گيرد. شرايط خوابگاه :
 08432201403, 08432201402, 08432201401 تلفن: -انتهاي خيابان مهديه  -ميدان دانش  -رزمندگان  -ايالم  نشاني:

www.safirdaneshilam.ac.ir ايالم -سسه غيرانتفاعي سفير دانش ايالم * مو استان 
 08432243792 تلفن: -ميدان مخابرات  -ايالم  نشاني:

www.bushehr.tvu.ac.ir بوشهر * آموزشكده فني و حرفه اي پسران بوشهر استان 
 نفر 30ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 07733444829 تلفن: -ويژه اقتصادي  نرسيده به منطقه -ابتداي بزرگراه خليج فارس  -بوشهر  نشاني:
www.d-bushehr.tvu.ac.ir بوشهر * آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر استان 

 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 07733330428 تلفن: -خيابان رئيسعلي دلواري روبروي فرمانداري  -بوشهر نشاني:

www.kherad.ac.ir بوشهر -* موسسه غيرانتفاعي خرد بوشهر  استان 
شد.  -1 شرايط عمومي : شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد  شته در هر ورودي تخفيف در  شجويان رتبه اول تا دوم هر ر صيلي -2به دان سه مي توانند از وام تح س شجويان اين مو دان

صيص  صورت تخ شجويي مطابق آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در  ستفاده نمايند. دان شهريه خانواده -3بودجه ا شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت  همكاري با بنياد 
 همكاري با كميته امداد امام خميني(ره) براي سهولت در پرداخت شهريه دانشجويان كم بضاعت. -4شهداء و جانبازان. 

 خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه آن بر عهده دانشجو مي باشد.براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي خوابگاه  شرايط خوابگاه :
 07733544717 تلفن: -شهرك نيايش  -بوشهر  نشاني:

www.ardbu.ir برازجان -بوشهر * موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  استان 
 07734243544 تلفن: -بلوار معلم  -برازجان  نشاني:

www.ielian.ac.ir بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  بوشهر * استان 
 كتابخانه تخصصي، مركز اينترنت و واحد مشاوره فراهم مي باشد. -2براي دانشجويان ممتاز هر ترم تخفيف ويژه در شهريه در نظر گرفته مي شود.  -1 شرايط عمومي :

 07733536913 تلفن: -جنب نوشت افزار دهخدا  -خيابان فرودگاه -بوشهر نشاني:
www.ngo-ac.ir سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح -تهران * آموزشكده فني نقشه برداري  استان 

 02188961129 تلفن: - 7پالك  -خيايبن شهيد شوريده -بلوار كشاورز نشاني:

www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.apu.ac.it نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -تهران * دانشگاه علوم انتظامي امين  استان 
 02148931275 تلفن:

www.ajaums.ac.ir تهران * دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران استان 
 02188337909 تلفن: -انتهاي خيابان اعتمادزاده  -خيابان فاطمي غربي  -خيابان كارگر شمالي  -تهران  نشاني:

www.iums.ac.ir تهران * دانشگاه علوم پزشكي ايران استان 
 02186702280 تلفن: -جنب بيمارستان ميالد  -اتوبان همت  نشاني:

www.tums.ac.ir تهران * دانشگاه علوم پزشكي تهران استان 
 02181634079 تلفن: -طبقه هفتم  -ابتداي قدس سازمان مركزي علوم پزشكي تهران -بلوار كشاورز -تهران نشاني:

www.sbmu.ac.ir تهران -پزشكي شهيد بهشتي تهران * دانشگاه علوم  استان 
 02122439880 تلفن: -جنب بيمارستان آيت اهللا طالقاني  -خيابان شهيد اعرابي  -خيابان يمن  -بزرگراه شهيد چمران  -تهران  نشاني:

www.shamsipour.tvu.ac.ir شهيد شمسي پور -تهران * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران  استان 
 نفر 30ظرفيت خوابگاه ملكي  خوابگاه :شرايط 
 02177158730 تلفن: -ميدان امام حسين(ع) ابتداي خيابان دماوند روبروي خيابان ايرانمهر  -تهران نشاني:

www.p-safadasht.tvu.ac.ir امام علي(ع) -تهران * آموزشكده فني و حرفه اي پسران صفادشت  استان 
 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :

 02165432579 تلفن: -جنب شهرداري  -خيابان فرهنگسرا -صفادشت نشاني:
www.valiasr.tvu.ac.ir وليعصر(عج) -تهران * آموزشكده فني و حرفه اي دختران تهران  استان 

 نفر 40ظرفيت خوابگاه خودگردان  شرايط خوابگاه :
 02133893755 تلفن: -خيابان آل ابراهيم  -بلوار امام رضا(ع) -كيانشهر  -بزرگراه بعثت  -تهران نشاني:

www.p-pakdasht.tvu.ac.ir تهران * آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت استان 
 نفر 50ظرفيت خوابگاه خودگردان  شرايط خوابگاه :

 02136456624 تلفن: -نرسيده به پليس راه شريف آباد  -پاكدشت نشاني:
www.k-damavand.tvu.ac.ir تهران * آموزشكده كشاورزي پسران دماوند استان 

 نفر 50ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 02176354100 تلفن: -جاده فيروز كوه ، روبروي آيينه ورزان  -دماوند نشاني:

www.k-shahryar.tvu.ac.ir تهران * آموزشكده كشاورزي پسران شهريار استان 
 نفر 50خودگردان ظرفيت خوابگاه  شرايط خوابگاه :

 02165437206 تلفن: -ابتداي بلوار الغدير -صفادشت -مالرد  -شهريار نشاني:
www.tvct١.tvu.ac.ir انقالب اسالمي -تهران * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  استان 

 نفر 120ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 02166319882 تلفن: -سعيدي بلوار معلم ميدان معلم (ضلع جنوبي ميدان) بزرگراه آيت اله  -تهران نشاني:

www.shariaty.ac.ir دكتر شريعتي -تهران * دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  استان 
 نفر 30ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  100ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 02155003335 تلفن: -تندگويان ـ خيابان ميعاد جنوبي ـ خيابان دانشگاه بزرگراه شهيد  -تهران نشاني:
www.soore.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي سوره  استان 

شگاه به ويژه -1 شرايط عمومي : ضوابط دان شرايط و  ست و  شجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري الزامي ا ضوابط دان شيونات هنرمند متدين و رعايت تمامي مقررات و  رعايت 
شد . شگاه مي با شود.  -2متعهد از اولويت هاي پذيرش اين دان ستقبال مي  سيجيان فعال ا شاهد و ايثارگر ، حافظان قرآن كريم و همچنين ب شدگان به -3از ورود فرزندان  پذيرفته 

تلفن دفتر اداره 88994046گذراندن واحدهاي پيش نياز خواهند بود . تلفن دفتر مدير آموزش تناسب رشته تحصيلي دوره كارداني و به تشخيص گروه آموزشي مربوطه موظف به 
 88994048ثبت نام 

 دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد. شرايط خوابگاه :
 02188989757 تلفن: - 252پالك  -نبش كوچه كامياران -و خيابان خوش آذربايجانبين خيابان  -خيابان آزادي -تهران نشاني:

www.usc.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  استان 
شگاه، وجود دارد.  -1 شرايط عمومي : سه دان صوبات هيأت امنا و هيأت ريي شجويان برابر م شهريه دان سيط  شجويان اين  -2امكان تق صندوق رفاهدان شهريه  شگاه از مزاياي وام  دان

صندوق قرض سهيالت  شجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و نيز از ت شجويان ايران (وام ازدواج و وامدان سنه دان صورت تأمين اعتبارالح ضطراري)، در  ضروري و ا هاي عادي، 
شد.  شهريه ثابت تعلق خواهد گرفت. بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه، به دا -3برخوردار خواهند  به -4نشجويان رتبه اول هر رشته ورودي در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در 

شگاه شجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دان شهريه ثابتها و موسسات آموزش عالي مقامدان ضوابط و مقررات تخفيف در  سوم را كسب نمايند، برابر  هاي اول تا 
ها و مراكز علمي جهاددانشگاهي درها، پژوهشگاه توانند با پژوهشكدهدانشجويان اين دانشگاه به تناسب رشته تحصيلي، عالقه و توانمندي در طول تحصيل مي -5خواهد گرفت. تعلق 

 ارتباط بوده و پس از فراغت از تحصيل در اولويت همكاري با مراكز ياد شده قرار خواهند گرفت.
 هاي خصوصي معتبر و مورد تأييد خواهد داشت.اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد، اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاه خوابگاه :شرايط 
 02144238171 تلفن: -هار خيابان ب -خيابان شهيد قموشي -نرسيده به پل همت -بلوار شهيد اشرفي اصفهاني -فلكه دوم صادقيه -تهران نشاني:

www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.aletaha.ac.ir تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  استان 
 02144334754 تلفن: -خ مدرسه  -بلوار كوهسار -انتهاي بلوار نيايش -تهران نشاني:

www.e-damavandihe.ac.ir تهران * موسسه غيرانتفاعي ارشاد استان 
 02166977518 تلفن: -خيابان شهيد تندگويان(واحد برادران)  -بلوار آيت اله خامنه اي-گيالوند-دماوند نشاني:

www.sadra.ac.ir تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  استان 
 تارنماي موسسه راهنما و پاسخگوي داوطلبان عزيز مي باشد. شرايط عمومي :

يد خرازي  -تهران  نشـــاني: كاشـــان جنوب  -بزرگراه شـــه يدان موج  -بلوار  مه قزويني  -م ندوق پســـتي  - 1493845161كد پســـتي  -بلوار عال 14875-314صـــ
 02144748554, 02144748551 تلفن: -

www.iranian.ac.ir تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  استان 
 02166124000 تلفن:

www.faran.ac.ir تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  استان 
 02188734156 تلفن: - 2پالك  -جنب كوچه همسايگان  -روبروي بيمارستان مهرگان  -نرسيده به توانير  -باالتر از پارك ساعي  -خيابان ولي عصر  -تهران  نشاني:

www.pu.ac.ir تهران -غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  تهران * موسسه استان 
ير فعاليت هاي علمي وداوطلبان براي آشنايي بيشتر با سطح علمي موسسه، ويژگي ها و توانايي علمي اساتيد، روابط بين المللي موسسه با دانشگاه هاي جهان و سا -1 شرايط عمومي :

براي آگاهي با فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي دانشجويان كارشناسي در پروژه هاي پژوهشي -2مراجعه نمايند.  www.parsuniversity.irپژوهشي موسسه به تارنماي موسسه و يا 
 و كاربردي و ارتباط رشته هاي موسسه با صنعت به تارنماي موسسه مراجعه نمايند.

 پذيرفته شدگان به عمل خواهد آمد. هماهنگي الزم براي تامين خوابگاه خودگردان براي شرايط خوابگاه :
 02188330906, 02188330905, 02188330904 تلفن: - 18شماره  -انتصاريه -خيابان دوم -كارگر شمالي-تهران نشاني:

www.skums.ac.ir چهارمحال وبختياري * دانشگاه علوم پزشكي شهركرد استان 
 درخواستهاي انتقال و ميهماني باالخص با دانشگاه هاي همجوار ندارد اين دانشگاه تعهدي در قبال موافقت با شرايط عمومي :

 اين دانشگاه به علت محدوديت خوابگاهي تعهدي جهت اسكان دانشجو ندارد. شرايط خوابگاه :
 03833333615 تلفن: -بلوار آيت اهللا كاشاني  -شهركرد نشاني:

www.p-borujen.tvu.ac.ir آموزشكده فني و حرفه اي پسران بروجنچهارمحال وبختياري *  استان 
 نفر 30ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03834221357 تلفن: -ميدان شهيد بهشتي ـ انتهاي بلوار جانبازان  -بروجن نشاني:
www.p-shahrekord.tvu.ac.ir چهارمحال وبختياري * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد استان 

 نفر 60ظرفيت خوابگاه ملكي  خوابگاه :شرايط 
 03832220933 تلفن: -باالتر از صدا و سيما  -فردوسي شمالي  -شهركرد نشاني:

www.d-juneghan.tvu.ac.ir چهارمحال وبختياري * آموزشكده فني و حرفه اي دختران جونقان استان 
 نفر 50ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03833261151 تلفن: -جنب نيروي انتظامي  -دي 9بلوار  -جونقان نشاني:
www.d-shahrekord.tvu.ac.ir چهارمحال وبختياري * آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد استان 

 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 03833346125 تلفن: -رحمتيه  -شهركرد نشاني:

www.k-shahrekord.tvu.ac.ir چهارمحال وبختياري * آموزشكده كشاورزي پسران شهركرد استان 
 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03832481624 تلفن: -جاده خوزستان ـ روستاي شمس آباد  -شهركرد نشاني:
www.buqaen.ac.ir خراسان جنوبي * دانشگاه بزرگمهر قاينات استان 

شگاه شرايط خوابگاه : سراي اين دان شگاه قرار دارد. همچنين  صلي دان شجويي در پرديس ا سراي دان شد كه هر دو  شجويان دختر مي با سكان دان شجويي براي ا سراي دان داراي دو 
 .باشد دانشجويي براي دانشجويان پسر به صورت خودگردان در داخل شهر خواهد بود. شايان ذكر است اولويت پذيرش و اسكان با دانشجويان روزانه مي

 05631006000 تلفن: -انتهاي خيابان بزرگمهر  -ميدان شيرازي  -خيابان امام خميني(ره)  -قاين  نشاني:
www.birjand.ac.ir خراسان جنوبي * دانشگاه بيرجند استان 

 05632202049 تلفن: -پرديس شوكت آب -انتهاي بلوار شهيد آويني-بيرجند نشاني:
www.bums.ac.ir جنوبي * دانشگاه علوم پزشكي بيرجندخراسان  استان 

 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه شرايط خوابگاه :
 05632395600 تلفن: -خيابان غفاري  -بيرجند نشاني:

www.ebnehesam.tvu.ac.ir ابن حسام -خراسان جنوبي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران بيرجند  استان 
 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :

 05632347355 تلفن: -خيابان آيت ا.. غفاري  -بيرجند نشاني:
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.p-ferdows.tvu.ac.ir خراسان جنوبي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران فردوس استان 
 نفر 25ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 05632721657 تلفن: -خيابان فرهنگ  -فردوس نشاني:
www.d-birjand.tvu.ac.ir خراسان جنوبي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران بيرجند استان 

 نفر 140ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 05632320001 تلفن: -خيابان شهيد آويني بعد از فلكه راه و ترابري  -بيرجند نشاني:

www.p-tabas.tvu.ac.ir خراسان جنوبي * آموزشكده فني و حرفه اي طبس استان 
 نفر 130ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 05632821270 تلفن: -بلوار شهداي گمنام  -طبس نشاني:
www.p-ghayen.tvu.ac.ir خراسان جنوبي * آموزشكده فني و حرفه اي قاين استان 

 نفر 50ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  50ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 05632532750 تلفن: -روبروي مجتمع رفاهي امام رضا(ع)  -قاين نشاني:

www.pirouzan.com فردوس -خراسان جنوبي * موسسه غيرانتفاعي پيروزان  استان 
 05632731801 تلفن: -بلوار خرمشهر  -فردوس نشاني:

www.bir-hormozan.ac.ir بيرجند -خراسان جنوبي * موسسه غيرانتفاعي هرمزان  استان 
 05632425252 تلفن: -نرسيده به فلكه تمناي باران  -بلوار سجاد -بيرجند نشاني:

www.torbath.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه تربت حيدريه استان 
شجو) به تعداد كافي  شرايط خوابگاه : سط دان شگاه تربت حيدريه فاقد خوابگاه ملكي بوده و داراي خوابگاه خودگردان (با تامين هزينه تو صورت محدود براي براي خواهران و بهدان

 هاي جديد) مي باشد.برادران (با اولويت براي ورودي
 05151240000 تلفن: -محور تربت حيدريه مشهد سمت راست دانشگاه تربت حيدريه  7خراسان رضوي كيلومتر  نشاني:

www.kashmar.ac.ir خراسان رضوي * مركز آموزش عالي كاشمر استان 
فرهنگي، دوره هاي آموزشي جانبي، امكانات ورزشي و اينترنت در طول مدت قانوني تحصيل براي كليه-مركز آموزش عالي كاشمر خدماتي شامل اردوهاي علمي -1 عمومي :شرايط 

ه محل خوابگاه ها و بالعكس براي كليه دانشجويان روزانهجهت رفاه حال دانشجويان سرويس اياب و ذهاب از دانشگاه ب -2دانشجويان روزانه و شبانه )نوبت دوم( ارايه خواهد داد. 
شبانه)نوبت دوم( برقرار خواهد بود.  شد.  -3و  صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي با صوب  شجويي با قيمت م سرويس دان سلف  شمر داراي  -4مركز آموزش عالي كا

 sapp.ir/ukashmarكانال اطالع رساني مركز در نرم افزار بومي سروش: 
 05155258801 تلفن: -بلوار امام زاده سيد مرتضي  -كاشمر نشاني:

www.nuns.ac.ir خراسان رضوي * دانشكده علوم پزشكي نيشابور استان 
 05142632581 تلفن: -خيابان شهيد جعفري خيابان رازي معاونت آموزشي و پژوهشي  -نيشابور  نشاني:

www.thums.ac.ir رضوي * دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه خراسان استان 
 پذيرفته شدگان جهت اطالع از زمان و نحوه ثبت نام به تارنماي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. شرايط عمومي :

 دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد. شرايط خوابگاه :
 05152226013 تلفن: -معاونت آموزشي دانشگاه  -خيابان رازي  -خيابان شهيد سردار سليماني  -تربت حيدريه  نشاني:

www.medsab.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي سبزوار استان 
 05144018446 تلفن: -باالتر از مزار شهداي گمنام  -بلوار شهداي هسته اي  -سبزوار  نشاني:

www.gmu.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي گناباد استان 
ستفاده از خوابگاه براي دختران  شرايط خوابگاه : ضي ، از ابتداي تحصيل تعلق مي گيرد. طول مدت ا شجويان متقا سران  75خوابگاه به همه دان صد و براي پ صد كل دوره 50در در
 تحصيل مي باشد.

 05157225028, 05157225027 تلفن: - 397صندوق پستي  - 9691793718كد پستي  -آموزشي دانشگاه معاونت  -حاشيه جاده آسيايي -گناباد نشاني:
www.mums.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي مشهد استان 

 05131409229 تلفن: -اداره كل امور آموزش دانشگاه علوم پزشكي  - 7نبش سناباد  -ميدان سعدي -مشهد  نشاني:
www.p-sabzevar.tvu.ac.ir خراسان رضوي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران سبزوار استان 

 نفر 90ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 05144417013 تلفن: -بلوار توحيد شهر  -سبزوار نشاني:

www.p٢-mashhad.tvu.ac.ir ثامن الحجج(ع) -دو مشهد  خراسان رضوي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره استان 
 نفر 86ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 05135310727 تلفن: - 27الهيه نبش سجاديه  -مشهد نشاني:
www.qutc.tvu.ac.ir خراسان رضوي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران قوچان استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 05147212813 تلفن: -انتهاي بلوار انديشه  3فرهنگيان  -قوچان نشاني:
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.p-gonabad.tvu.ac.ir خراسان رضوي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران گناباد استان 
 نفر 80ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 05157231200 تلفن: -بلوار انقالب  -نوغاب  -گناباد نشاني:
www.ntc.tvu.ac.ir رضوي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران نيشابورخراسان  استان 

 نفر 69ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 05142624781 تلفن: -بلوار پژوهش  -نيشابور نشاني:

www.p-torbatheidarye.tvu.ac.ir خراسان رضوي * آموزشكده فني و حرفه اي تربت حيدريه استان 
 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :

 05152291610 تلفن: -بلوار دانشگاه جنب دانشگاه آزاد  -شهرك وليعصر(عج)  -تربت حيدريه نشاني:
www.d-sabzevar.tvu.ac.ir خراسان رضوي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار استان 

 نفر 100ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 05144417013 تلفن: -بنزين صفاري اسالم آباد ـ جنب پمپ  -سبزوار نشاني:

www.alzahramit.tvu.ac.ir خراسان رضوي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران مشهد استان 
 نفر 32ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 05136046092 تلفن: - 47سيدرضي -بلوار وكيل آباد بلوار سيد رضي  -مشهد نشاني:
www.afdn.tvu.ac.ir خراسان رضوي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران نيشابور استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 05142613141 تلفن: -شهرك بسيج بلوار مقاومت  -نيشابور نشاني:

www.k-neishaboor.tvu.ac.ir خراسان رضوي * آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور استان 
 نفر 76ملكي ظرفيت خوابگاه  شرايط خوابگاه :

 05142621004 تلفن: -بلوار پژوهش ، آموزشكده كشاورزي  -نيشابور نشاني:
www.montazeri.tvu.ac.ir شهيد محمد منتظري -خراسان رضوي * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك مشهد  استان 

 نفر 150ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 05138781015 تلفن: -روبروي قنادي جام عسل  -پيروزي  ابتداي بلوار -مشهد نشاني:

www.imamreza.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  استان 
شند :  شرايط عمومي : شجويان ملزم به رعايت موارد زير مي با شد و دان ضوي مي با ستان قدس ر سته به آ ضا (ع) واب شگاه بين المللي امام ر سالم و-1الف) دان اعتقاد و پايبندي به ا

ب اسالمي و نيز رعايت كامل عفاف در محيط هاي مرتبطرعايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجا-2التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
ــماره -3با دانشــگاه  ــازمان ســنجش الزامي اســت.  2رعايت كليه مفاد مندرج در دفترچه ش ــنامه رســمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان  -4س –اعطاي دانش

-1ب) تسهيالت و امتيازات:  051384226038نمابر : – 553-91735صندوق پستي:  - 05137610111* تلفن(پرديس خواهران):  051384897870تلفن(پرديس برادران) :
دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال (شامل دو -2درصد تخفيف شهريه ثابت در مدت مجاز تحصيلي برخودار خواهند شد . 20خانواده كاركنان آستان قدس رضوي از 

شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود . 50، 75،  100ب از نيمسال تحصيلي) به ترتي شركت ها و-3درصد  ساني در  ستخدام نيروي ان ستان قدس رضوي به ا صورت نياز آ در 
امام رضا (ع) از اولويت استخدامشركت و موسسه) در شرايط علمي يكسان, فارغ التحصيالن دانشگاه بين المللي  120سازمان هاي اقتصادي،فرهنگي، هنري وابسته به خود (بيش از 

شند . شهريه ثابت بهره-4برخوردار مي با صيل از تخفيف  شمول آيين نامه وزارت علوم درمدت مجاز تح شي م شجويان حافظ كل قرآن داراي مدرك معتبر و قهرمانان ورز مند دان
مشــمولين كميته امداد امام خميني (ره)،-6شــهريه ثابت همان نيمســال معاف خواهند شــد  درصــد 50دانشــجوياني كه در دوران تحصــيل ازدواج نمايند از پرداخت -5خواهند بود. 

دانشجوياني كه در طول تحصيل در-7معاونت امداد مستضعفين آستان قدس رضوي و سازمان بهزيستي طبق شيوه نامه دانشگاه از تخفيف شهريه متغير و ثابت برخوردار خواهند بود.
 دانشگاهها يا موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند بود.مسابقات علمي يا ورزشي 

 دانشجويان دختر و غير بومي واجد شرايط مي توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند. شرايط خوابگاه :
  05137610111 تلفن: -پرديس رضوان -ميدان فلسطين -پرديس خواهران: مشهد  ,05138489787  تلفن: -خيابان اسرار  -خيابان دانشگاه -مشهدپرديس برادران :  نشاني:

www.khayyam.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي خيام  استان 
در پايان هر سال تحصيلي دانشجويان رتبه اول براساس-2دانشگاه و به صورت غير حضوري انجام مي شود.ثبت نام پذيرفته شدگان از طريق مراجعه به تارنماي -1 شرايط عمومي :

شد. سال بعد خواهند  شهريه براي  شگاه، مشمول تخفيف  شود. -3مصوبات هيات امناء دان شگاه داده مي  سرويس دان سلف  شجويي در  شجويان در يك نوبت غذا با نرخ دان -4به دان
كليه دانشــجويان از مزاياي بيمه حوادث برخورددار خواهند شــد.-5وانند با موافقت صــندوق رفاه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از وام شــهريه برخوردار شــوند.دانشــجويان مي ت

 05135156-05135134777-05135252777تلفن:
 خوابگاه هاي متعلق به دانشگاه.تامين خوابگاه براي كليه دانشجويان دختر (با اخذ هزينه) در  شرايط خوابگاه :

 05135252777, 05135134777, 05135156 تلفن: -ميدان مطهري  -بلوار شهيد رفيعي -بزرگراه امام علي -مشهد نشاني:
www.sadjad.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد  استان 

 05136029000 تلفن: - 64جالل  -بلوار جالل آل احمد -مشهد نشاني:

www.GhadamYar.com

http://www.p-gonabad.tvu.ac.ir
http://www.ntc.tvu.ac.ir
http://www.p-torbatheidarye.tvu.ac.ir
http://www.d-sabzevar.tvu.ac.ir
http://www.alzahramit.tvu.ac.ir
http://www.afdn.tvu.ac.ir
http://www.k-neishaboor.tvu.ac.ir
http://www.montazeri.tvu.ac.ir
http://www.imamreza.ac.ir
http://www.khayyam.ac.ir
http://www.sadjad.ac.ir
http://www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.armanrazavi-ihe.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي (ويژه خواهران)  استان 
 05136610211 تلفن: - 1/7اديب جنوبي -بزرگراه امام علي(ع) -مشهد نشاني:

www.ebne-yamin.ac.ir سبزوار -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  استان 
 05144231755 تلفن: -جنب اداره مخابرات  -ميدان فرمانداري -سبزوار  نشاني:

www.atrak.ac.ir قوچان -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اترك  استان 
 05147231737 تلفن: -جنب نمايندگي ايران خودرو  -جاده قوچان مشهد 2كيلومتر  -قوچان نشاني:

www.asrar.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اسرار  استان 
كسب كرده 1000دانشجوياني كه در آزمون ورودي كارشناسي رتبه كمتر از -2دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. -1 شرايط عمومي :

 در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حايز رتبه شوند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. دانشجوياني كه-3باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 
 مطابق سنوات گذشته موسسه براي اسكان دانشجويان غير بومي هماهنگي الزم را با خوابگاه هاي خودگردان انجام خواهد داد. شرايط خوابگاه :

 05138661770 تلفن: - 9189899363كد پستي  - 69معلم  -بلوار معلم  -مشهد  نشاني:
www.eqbal.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  استان 

سي و پايين تر به ترتيب تخفيف -1 شرايط عمومي : شنا سوم كار شجويان رتبه هاي اول تا  صيلي به دان سال تح شهريه ثابت اعطاء مي 20و  30، 50در هر نيم صد  -2شود.  در
شد.  صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند  سهم تخصيصي از  شهريه در چارچوب  دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك (برادر، خواهر،-3دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام 

سقف  شند، به هر كدام تا  شغول با صيل م شگاه به تح سر و فرزند) مادامي كه به طور همزمان در اين دان شهريه تعلق خواهد گرفت.  25هم صد تخفيف  شجويان هر روز از-4در دان
دانشجويان از كتابخانه الكترونيكي، كارت سالمت، سايت هاي مجهز رايانه اي و سيستم آموزش مجازي و-5وعده غذايي گرم (ناهار) در سالن غذاخوري مجهز بهره مند مي گردند. 

دانشجويان از اينترنت رايگان و دسترسي به منابع و پايگاه هاي اطالعات علمي فارسي و التين معتبر دنيا بهره مند مي گردند.-6شوند. اطالعات آموزشي مبتني بر وب، بهره مند مي 
شهر-7 سپرده گذاري هاي موسسه نزد بانك هاي قرض الحسنه نسبت به معرفي دانشجويان تا ميزان كل  م به بانك هاي طرفيه تربه جهت مساعدت با دانشجويان عزيز، از محل 

 قرارداد اقدام خواهد شد.
 دانشجويان غيربومي مي توانند جهت استفاده از خوابگاه هاي خودگردان مجهز داراي مجوز بهره مند شوند. شرايط خوابگاه :

 05138210075 تلفن: - 9سرافرازان  -بلوار سرافرازان-مشهد نشاني:
www.baharihe.ac.ir مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار خراسان رضوي *  استان 

غيرانتفاعي به عنوان اولويت -شهريه ثابت در ترم اول براي داوطلباني كه در انتخاب رشته، اين موسسه را در بين موسسات آموزش عالي غيردولتي ٪50تخفيف  -1 شرايط عمومي :
صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -2اول انتخاب ميكنند.  شجويي  ستفاده از وام دان شجويان رتب -3ا شهريه ثابت براي دان شرط دارا بودن حداقلتخفيف  سوم به  ه اول تا 

 تخفيف شهريه براي دانشجويان ورزشكاري كه براي موسسه مقام كسب كنند. -4 16معدل 
,05138842115 تلفن: - 91895-1761صـــندوق پســـتي  -روبروي ايســـتگاه مترو كوثر  - 32پالك  - 2كوثر شـــمالي  -بلوار كوثر  -بلوار وكيل آباد  -مشـــهد  نشـــاني:

05138817114 ,05138837199 
www.binaloud.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي بينالود  استان 

 05134230561 تلفن: - 4نبش معلم  -بلوار طرقبه -مشهد نشاني:
www.beyhagh.ac.ir خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار استان 

 05144668870 تلفن: -نبش چهارراه امدا  -خيابان طالقاني -سبزوار نشاني:
www.parsrazavi.ac.ir گناباد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  استان 

 05157229117 تلفن: -خيابان ناصر خسرو  -گناباد نشاني:
www.tabaran.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي تابران  استان 

 مناسب، معرفي مي شوند.دانشجويان غيربومي (اعم از ايراني و غير ايراني) به خوابگاه هاي مجهز تحت نظارت دانشگاه منتخب استان (فردوسي مشهد) با شرايط مالي  شرايط خوابگاه :
 05135227217, 05135227216, 05135227215 تلفن: - 11شماره  - 2/60خيابان شريعتي  -بلوار شريعتي -قاسم آباد -مشهد نشاني:

www.toos.ac.ir مشهد –خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي توس  استان 
درصد دانشجويان برتر هر رشته (حداكثر 10تخفيف ويژه شهريه ثابت در پايان هر نيمسال تحصيلي براي  -2ترم تحصيلي  4درصد تخفيف شهريه ثابت در  10 -1 شرايط عمومي :

– 80 – 100: تخفيف كل شهريه (ثابت و متغير) تخفيفات ويژه در شهريه ثابت و متغير براي رتبه هاي اول تا سوم قهرمانان ورزشي در يك نيمسال تحصيلي : بين المللي -3نفر)  3
وام شهريه مطابق مقررات از محل تخصيص اعتبار -4درصد  35 – 50 -70درصد، منطقه اي و استاني: تخفيف شهريه ثابت  60 – 80 – 100درصد، ملي: تخفيف شهريه ثابت  60

ميليون ريالي (طرح 6اعطاي تسهيالت وام اختصاصي از طريق اعتبارات موسسه (تخصيص وام  -5ل تحصيلي از سوي صندوق رفاه وزارت علوم و تحقيقات به دانشجويان در هر نيمسا
–مذهبي  -خانواده  -كارآفريني و كسـب و كار -تحصـيلي  -برگزاري كارگاه هاي مشـاوره در حوزه هاي : مشـاوره باليني  -6همياران علم) براي دانشـجويان مقطع كارشـناسـي ) 

تخفيف براي %50 -9غذاي يارانه اي در طول هفته با تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي -8ارايه اينترنت بي سيم دانشجويي رايگان -7ايه خدمات رايگان آموزشي و ار
ستفاده رايگان از پايگاه هاي اطالعاتي علمي معتبر (بيش از  -10شركت در اردوهاي تفريحي و فرهنگي  سي و التينپايگاه)  94امكان ا ستيابي به مقاالت فار سي و التين جهت د فار

ستفاده رايگان از بيش از  -11در حوزه هاي علمي مختلف  شاوره -12و نرم افزارهاي آموزشي  (E- Booksكتاب الكترونيكي ( 11000امكان ا ستفاده رايگان از خدمات م امكان ا
شركت در -14شركت در تورها و كارگاه هاي آموزشي كتابخانه به صورت دوره اي و رايگان  -13در طول دوره تحصيل اطالعاتي براي انجام فعاليتهاي علمي و سمينارهاي كالسي

 تشويق و حمايت مالي از چاپ مقاالت علمي مورد تاييد اساتيد و دانشجويان -15بازديد ها، اردوهاي علمي و سمينارها و همايش هاي برگزار شده در موسسه به صورت رايگان 
 معرفي دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خصوصي داراي مجوز رسمي شرايط خوابگاه :

 05138909642 تلفن: - 20نبش قانع  -)67بلوار شهيد قانع(معلم  -پل شهيد شيرازي-بلوار وكيل آباد -مشهد نشاني:

www.GhadamYar.com

http://www.armanrazavi-ihe.ac.ir
http://www.ebne-yamin.ac.ir
http://www.atrak.ac.ir
http://www.asrar.ac.ir
http://www.eqbal.ac.ir
http://www.baharihe.ac.ir
http://www.binaloud.ac.ir
http://www.beyhagh.ac.ir
http://www.parsrazavi.ac.ir
http://www.tabaran.ac.ir
http://www.toos.ac.ir
http://www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.jdk.ac.ir كاشمر -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  استان 
امكان تقسيط شهريه -2درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  40تا  20دانشجويان رتبه هاي برتر علمي هر نيمسال تحصيلي طبق آيين نامه از تخفيف بين  -1 شرايط عمومي :

شرايط  شجويان واجد  صندوق رفاه به دان شهريه  ست. همچنين پرداخت وام  شجويان فراهم ا شجويان از آموزش هاي كوتاه مدت وتخصصي جهاد امكان بهره -3براي دان مندي دان
شجويي  شگاهي به همراه اعطاي گواهي نامه مهارتي با تخفيف ويژه دان شاوره ژنتيك، از-4دان شخيص طبي و مركز م شگاه هاي ت صي آزماي ص شجويان مي توانند از خدمات تخ دان

شوند.  شته ا -5تخفيف بهره مند  صي هر ر ص سان با تخفيف ويژه امكان خريد كتاب تخ شگاهي خرا شارات جهاد دان صيلي براي -6ز انت شته تح شجويان برتر در هر ر معرفي دان
شگاهي كشور پس از اتمام تحصيالت و معرفي آنان پس ا شتغالگذراندن دوره هاي كارآموزي و كاربيني در پژوهشكده ها و گروه هاي پژوهشي جهاد دان ز طي اين دوره به مراكز ا

امكان ادامه تحصــيل براي دانشــجويان رتبه اول در مقاطع -8براي دانشــجويان يك وعده غذاي گرم درمحل ســلف ســرويس مهيا مي باشــد.  -7شــركت هاي دانش بنبان مرتبط و 
شود.  -9تحصيلي باالتر بدون آزمون.  شاغل تاحد امكان در برنامه ريزي درسي هفتگي تسهيالتي ايجاد مي  ف ويژه براي دانشجويان به منظور استفاده ازتخفي -10براي دانشجويان 

شگاهي  صي و كوتاه مدت جهاد دان ص شرفته -11آموزش هاي تخ شگاه هاي مجهز و پي ستفاده از آزماي سه، امكان ا س شگاهاي موجود در مو شجويان عزيز عالوه بر آزماي براي دان
 051-55250803-4جهاددانشگاهي خراسان رضوي در مشهد نيز فراهم مي باشد. تلفن 

 اسكان دانشجويان غير بومي درخوابگاه دانشجويي موسسه شرايط خوابگاه :
 05155250802, 05155250801, 05155250800 تلفن: -بلوارسيد مرتضي  -كاشمر نشاني:

www.hakimtoos.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  استان 
به دانشجويان ورودي جديد برابر ضوابط -2دريكي از بهترين مناطق شهري با دسترسي بسيار آسان به مترو و وسايل حمل و نقل عمومي قرار دارد. اين موسسه  -1 شرايط عمومي :

ه دانشجوياني كه اين موسسه را درب -3موسسه ، وام قرض الحسنه كمك هزينه پرداخت شهريه اعطاء مي گردد. اين وام مجزا از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مي باشد. 
دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين موسسه -4در ترم اول ، اعطاء خواهد شد.  %50بين موسسات غيردولتي بعنوان انتخاب اول، برگزيده باشند، تخفيف شهريه ثابت به ميزان 

ــهريه ثابت در ترم اول برخوردار مي گرد %30تحصــيل نمايند از  ــمول تخفيف  -5ند. تخفيف ش ــهريه ثابت مي گردد.  %20تحصــيل همزمان دو فرد از هر خانواده مش جهت -6ش
 دانشجويان برتر علمي، ورزشي، فرهنگي برابر ضوابط موسسه تخفيفات شهريه اعمال خواهد شد.

 نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكانپذير خواهد بود.تامين خوابگاه براي دانشجويان غيربومي ازطريق خوابگاه هاي خودگردان تحت  شرايط خوابگاه :
 05138402726, 05138402799 تلفن: - 14پالك  -5پرستار  -خيابان احمدآباد  -مشهد  نشاني:

www.hnq.ac.ir قوچان -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  استان 
 05147211772 تلفن: -انتهاي اراضي سيمرغ  -جاده قوچان مشهد -قوچان نشاني:

www.khi.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خاوران  استان 
به صورت رايگان گواهينامه PIC/AVR/ARMو ميكروكنترلرهاي  FESTOو  PLCهاي تخصصي دانشــجويان رشــته مخــابرات بــا شــركت در كارگاه -1 شرايط عمومي :

ـاري اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در تدريس برخي ازدريافت گواهينامه -2كنند. معتبر دريافت مي ـا همك ـر ب ـترك و معتب هاي مش
امكان بازديد از موسسه و مشاوره با اساتيد -5، معماري و شهرسازي و برق و مهندسي پزشكي. هاي عمران، كامپيوترهاي آموزشي رايگان براي رشتهارايه كارگاه- 4دروس كليدي. 

شته.  سازي تجاري جهت زمينه -6قبل از انتخاب ر ستفاده از كارگاه برنامه  شتها شكي. سازي ورود به بازار كار براي ر سي پز -7هاي كامپيوتر ، برق و الكترونيك، مخابرات و مهند
دانشجويان رتبه اول تا سوم هر- 8باشــــد از پرداخــــت درصدي از شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي معاف ميگردند.  17كه معدل كل مقطع كارداني آنها باالتر از  دانشجوياني

هاي الزم در خصوص دريافتاين موسسه پيگيري -9رشته، در هر نيمسال تحصيلي از پرداخت درصدي از شهريه ثابت نيمسال بعد مطابق ضوابط آموزشي موسسه معاف خواهند بود. 
ـجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ـاه دانش از دانشجوياني كه در پايان -10عمل خواهد آورد. كمك هزينه تحصيلي و وام دانشجويي جهت دانشجويان را از طريق صندوق رف

تخفيـف شـهريه دانشجويان خانواده محترم شاهد و ايثارگر پس از واريز توسط بنياد-11عمـل خواهـد آمـد. ير بـهتحصيالت موفق به قبولي در مقطع كارشناسي ارشـد شـوند تقـد
خفيفدانشجوياني كه در سطح استان و باالتر موفق به كسب رتبــــه اول تــــا سوم در مسابقات قرآني و ورزشي شوند از ت -12شهيد و ايثارگران به دانشجو بازگردانده خواهد شد. 

شهريه ثابت برخوردار مي سرويس موسسه براي دانشجويان با قيمت يارانه اي در -14وجود تنوع غذايي در بوفه موسسه.-13گردند. ويژه در  سلف  تامين يك نوبت غذاي گرم در 
هاي علوم وهاي بين المللي پيشرفتژه براي شركت در سمپوزيوم ارايه تخفيف هاي وي -15صورت تخصيص يارانه از طريق صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

سه برگزار مي س سط مو سالن -16شود. تكنولژي كه تو سه داراي  س ستانداردهاي بيناين مو صر بفرد مطابق با آخرين ا سالن آمفي تياتر منح شي مجهز و متنوع،  المللي درهاي ورز
شود داوطلبان شخصاً از موسسه بازديد نمايند. داوطلبان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به تارنماي موسسهاشد. اكيداً توصيه ميبمحيطي زيبا و با امكانات تأسيساتي مدرن مي

 مراجعه نمايند.
 كمك به تامين خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حد توان. شرايط خوابگاه :

 05135224252, 05135230690 تلفن: -) 4برادران حسيني(فالحي -بلوار شهيد رفيعي  -علي(ع) بلوار امام  -مشهد  نشاني:
www.khorasan.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خراسان  استان 

 05135028601 تلفن: -خيابان آموزگار  -انتهاي بلوار دندان پزشكان -بلوار وكيل آباد -مشهد نشاني:
www.motahar.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  استان 

 05138842226 تلفن: - 45نبش كوثر  -بلوار كوثر -مشهد نشاني:
www.salman.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي سلمان  استان 

شجويي  -1 شرايط عمومي : شجويان از وام هاي دان ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهره مند خواهند بود.دان ساس  سات غيرانتفاعي، اين -2برا س شجوياني كه از بين مو دان
سال، از تخفيفدانشجويان ممتاز هر رشته در هر نيم -3درصد تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند شد.  50موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند، از 

شد. سال بعد برخوردار خواهند  شگاه و كتابخانه و قرايت خانه -4شهريه ثابت در نيم شي، مركز رايانه، كارگاه، آزماي سب آموز ضاي منا ساتيد مجرب و برخورداري از ف ستفاده از ا ا
سه با قيمت يارانه اي توزيع مي گردد. -5مجهز. س سرويس مو سلف  شد.  -6 روزانه يك وعده غذاي گرم در  شجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند  سهيالت ويژه براي -7دان ت

 موسسه داراي موقعيت مكاني مناسب (دسترسي آسان از طريق مترو و اتوبوس)است. -8شاغلين دولت و بخش خصوصي در تنظيم برنامه درسي.
 تامين خوابگاه دانشجويي خودگردان امكانپذير مي باشد. شرايط خوابگاه :

 05138650376, 05138650371, 05138650370 تلفن: - 9179673499كدپستي  - 2الدن  -بلوار الدن  -بلوار وكيل آباد  -مشهد  نشاني:

www.GhadamYar.com
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www.sanabad.ac.ir گلبهار -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي سناباد  استان 
سطح جهاني،  -1 شرايط عمومي : شهريه به قهرمانان ورزشي در  سال ها تخفيف  سسه در همه نيم سيايي و ملي مطابق بخشنامه داخلي مو سسه را به -2آ شجوياني كه اين مو به دان

شهرهاي گلبهار، چناران، گلمكان و 50عنوان اولويت اول خود انتخاب نمايند  شامل  ستان  شهر صره: داوطلبان بومي  شد. تب سال اول تخفيف داده خواهد  شهريه ثابت در نيم صد  در
تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه هاي علمي اول تا سوم در هر نيمسال -3درصد تخفيف شهريه ثابت نيمسال اول برخوردار خواهند شد.  70ه مشمول بند فوق شوند از حومه آن ك

جانبازان و ايثارگران با ارايه گواهي معتبر از بنياد شهيدخانواده محترم شهدا،  -5امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان  -4تحصيلي داده خواهد شد. 
 بر اساس آيين نامه هاي اجرايي از تسهيالت شهريه برخوردار خواهند شد.

 05138326402, 05138326401 تلفن: -جنب بخشداري  -ابتداي بلوار استقالل  -شهر گلبهار  نشاني:
www.shandiz.ac.ir مشهد -غيرانتفاعي شانديز خراسان رضوي * موسسه  استان 

 05131509000 تلفن: - 10دانشگاه  - 5مدرس  -روبروي موج هاي خروشان -ابتداي جاده شانديز -مشهد نشاني:
www.attar.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي عطار  استان 

 05138830118 تلفن: -كوثر شمالي  -مشهد نشاني:
www.ferdowsmashhad.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي فردوس  استان 

تخفيف شهريه جهت دانشجوياني-2قرارداشتن در مركز شهر و دسترسي آسان به تمام امكانات شهري كه شرايط رفت و آمد را براي دانشجويان تسهيل مي كند.-1 شرايط عمومي :
سه در  س صيل در مو سب رتبه نمايند.كه در حين تح شنواره هاي هنري ك شي و ج سابقات فرهنگي،ورز شجوياني كه مقاالت علمي-3المپيادهاي علمي ،م شهريه جهت دان تخفيف 

انشـجويان واجدپرداخت وام شـهريه به د-4پژوهشـي و علمي ترويجي با نام و نشـان موسـسـه در مجالت معتبر علمي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري به چاپ برسـانند. 
شهدا و ايثارگران-5شرايط.با معرفي به بانك مهرايران در هر ترم  شجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين 10اعطا -6اعطا تخفيف به فرزندان محترم  شهريه به دان صد تخفيف  در

 براي استفاده دانشجويان رشته هاي هنري مي باشد .موسسه داراي نگارخانه بامجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -7موسسه تحصيل نمايند. 
 05137256790, 05137291115 تلفن: - 30شهيدكالهدوز-بلوارشهيدكالهدوز-مشهد نشاني:

www.kavian.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي كاويان  استان 
شجوياني-1 شرايط عمومي : شهريه ثابت در نيمسال اول براي دان سوم آنها موسسه آموزش عالي كاويان تخفيف  كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي انتخاب هاي اول تا 

شد.  شي و... -2با شي، قرآني، هنري،علمي، پژوه سابقات ورز شجويان برتر م شهريه ثابت دان سوم -3تخفيف  شجويان ممتاز اول تا  شهريه به دان سهيالت ويژه براي-4تخفيف ويژه  ت
 ارايه خدمات مشاوره اي رايگان-8بيمه حوادث دانشجويي -7برخورداري از وام شهريه صندوق رفاه -6تقسيط شهريه براي دانشجويان نيازمند -5ممتاز دانشجويان 

 خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان غير بومي شرايط خوابگاه :
 05138841809, 05138816393 تلفن: - 13نبش كوثر-بلوار كوثر-بلوار وكيل آباد-مشهد نشاني:

www.vahdat.ac.ir تربت جام -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي وحدت  استان 
شد. -1 شرايط عمومي : شهريه برخوردار خواهند  سوم در هر ترم از تخفيف  شجويان داراي رتبه اول تا  شهريه -2دان صوص پرداخت  شهيد و امور ايثارگران در خ همكاري با بنياد 

شهيد ايثارگر  ثابت شند از تخفيف  -3و متغير فرزندان  سه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده با س صيلي برخوردار%15داوطلباني كه اين مو سال تح شهريه ثابت در يك نيم
برخورداري -7غذاي گرم دانشجويي با نرخ مصوب مناسب  -6سرويس اياب و ذهاب ، امكانات ورزشي و اينترنت رايگان  -5ارايه تسهيالت وام شهريه صندوق رفاه  -4خواهند شد. 

 زشي شوند.از تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال براي دانشجوياني كه در سطح استان و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قرآني و ور
 05152529257, 05152547001 تلفن: -كيلومتر يك جاده به مشهد  -تربت جام  نشاني:

www.cheshirvan.ac.ir خراسان شمالي * دانشكده كشاورزي شيروان استان 
 05836353660 تلفن: - 10كيلومتر -شيروان نشاني:

www.esfarayen.ac.ir خراسان شمالي * مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين استان 
 05837266531 تلفن: -ميدان مادر  -اسفراين  نشاني:

www.nkums.ac.ir بجنورد -خراسان شمالي * دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  استان 
 05831511200واحد ثبت نام -شماره تلفن معاونت آموزشي دانشگاه شرايط عمومي :

058332424642و  05832424564سواالت در مورد خوابگاه اين دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان ندارد. تلفن براي پاسخگويي به  شرايط خوابگاه :
 05831511205 تلفن: -معاونت آموزشي دانشگاه -ستاد دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي-بلوار دولت-بجنورد نشاني:

www.nkh.tvu.ac.ir دارالفنون -خراسان شمالي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران بجنورد  استان 
 نفر 70ظرفيت خوابگاه ملكي  خوابگاه :شرايط 
 05832238600 تلفن: -انتهاي خيابان شهيد چمران  -بجنورد نشاني:

www.p-jajarm.tvu.ac.ir خراسان شمالي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران جاجرم استان 
 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 05832276100 تلفن: -خرداد جنوبي  15انتهاي خيابان  -جاجرم نشاني:
www.p-shirvan.tvu.ac.ir خراسان شمالي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شيروان استان 

 نفر 60ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 05836220949 تلفن: -انتهاي خيابان جهاد سازندگي  -شيروان نشاني:

www.GhadamYar.com
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www.d-bojnurd.tvu.ac.ir خراسان شمالي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد استان 
 نفر 45ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 05832296774 تلفن: -خيابان دانشگاه ـ جنب دانشگاه پيام نور  -بجنورد نشاني:
www.k-samangan.tvu.ac.ir خراسان شمالي * آموزشكده كشاورزي پسران سمنگان استان 

 نفر 50ظرفيت خوابگاه ملكي  خوابگاه :شرايط 
 05832921437 تلفن: -جاده نيروي هوايي  2كيلومتر -شهر آشخانه  -سمنگان نشاني:

www.eshragh.ac.ir بجنورد -خراسان شمالي * موسسه غيرانتفاعي اشراق  استان 
امكان -4درصد  3پرداخت وام دانشجويي با كارمزد  -3اعطاي مدرك رسمي و مورد تاييد وزارت علوم  -2سال در زمينه آموزش عالي  13داشتن تجربه بالغ بر -1 شرايط عمومي :

اجراي برنامه -7داكثر سه روز در هفته برگزاري كالس ح -6امكان پرداخت اقساطي شهريه در طول ترم بدون كارمزد  -5تحصيل يك ترم رايگان براي دانشجويان ورودي جديد 
مجموعه ورزشـــي تجهيز شـــده با امكان برگزاري بيش از ده رشـــته ورزشـــي -9تخفيف شـــهريه جهت دانشـــجويان رتبه ممتاز در هر ترم  -8هاي مهارت افزايي و كار آفريني 

شگاهي و كارگاهي -10 سه-12اي و متنوع  سالن غذاخوري با امكان ارايه غذاي يارانه-11تجهيزات آزماي س شهر به محل مو سطح  سراني از  شركت اتوبو سرويس اياب و ذهاب 
برخورداري-15اينترنت پرسرعت رايگان در فضاي موسسه  -14استفاده از بانك اطالعاتي جامع مقاالت كنفرانس ها و همايش ها(مگا پيپر) به صورت رايگان براي دانشجويان -13

 از امتيازات بيمه دانشجويي.
 خوابگاه در قالب بخش خصوصي شرايط خوابگاه :

 05832285701 تلفن: -بعد از بيمارستان امام حسن(ع)  -جاده اسفراين اركان  5كيلومتر  -بجنورد  نشاني:
www.hakiman.ac.ir بجنورد -خراسان شمالي * موسسه غيرانتفاعي حكيمان  استان 

در صــورت تأمين اعتبار از ســوي صــندوق رفاه -2تخفيف در شــهريه ثابت برخوردار خواهند شــد.  %20تا ســوم) در هر رشــته از دانشــجويان ممتاز(رتبه اول  -1 شــرايط عمومي :
شور توزيع مي گردد. شوراي هماهنگي منطقه نه ك سوي  شده از  شجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه اي تعيين  سوي -3دان شجويي از  صيص اعتبار وام دان صورت تخ در 

از سوي %4ريالي با كارمزد  20/000/ 000اعطاي وام شهريه  -4صندوق رفاه دانشجويان به دانشجويان شاغل به تحصيل ، از سوي بانك مهر ايران وام شهريه پرداخت خواهد شد. 
ضي شجويان متقا شد.  -5بانك تجارت به دان شجويي برخوردار خواهند  شجويان از مزاياي بيمه حوادث دان صوص پرداخت -6كليه دان شهيد و امور ايثارگران در خ همكاري با بنياد 

خانواده هاي كم درآمد و-9همكاري با كميته امداد امام خميني (ره) جهت پرداخت شهريه  -8پرداخت شهريه بصورت اقساطي  -7شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران 
. براساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. در مواقع ضروري براي دانشجويانبي سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ..

-11ه اند. تقدير از دانشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرد -10مستعد امكانات، كمكهاي مالي و تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد.
 برخورداري از سالن اجتماعات مجهز -13سايت مجهز رايانه -12كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله هاي علمي و پژوهشي . 

 اين موسسه از خوابگاه دانشجويي خودگردان(براي خواهران) برخوردار است. شرايط خوابگاه :
 05832285820 تلفن: -بعد از نمايشگاه بين المللي  -جاده اركان  -اسفراين جاده  5كيلومتر -بجنورد  نشاني:

www.scu.ac.ir اهواز -خوزستان * دانشگاه شهيد چمران  استان 
 06133330012 تلفن: - 6135783151كدپستي  -اتوبان گلستان  -اهواز -دانشگاه شهيدچمران اهواز  -اتوبان گلستان  -اهواز نشاني:

www.behums.ac.ir خوزستان * دانشكده علوم پزشكي بهبهان استان 
 06152722014 تلفن: -كوچه ي نبش بيمارستان شهيدزاده  -خيابان شهيد زيبايي  -بهبهان  نشاني:

www.shoushtarums.ac.ir خوزستان * دانشكده علوم پزشكي شوشتر استان 
 فاقد خوابگاه مي باشد.دانشكده علوم پزشكي شوشتر  شرايط خوابگاه :

 06136228927 تلفن: -بلوار شهيد شرافت  -شوشتر نشاني:
www.ajums.ac.ir اهواز -خوزستان * دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  استان 

 06133367543 تلفن: -سازمان مركزي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  -اتوبان گلستان  -اهواز  نشاني:
www.dums.ac.ir خوزستان * دانشگاه علوم پزشكي دزفول استان 

 06142429533 تلفن: -جنب اداره راهنمايي رانندگي -انتهاي بلوار آزادگان -دزفول  نشاني:
www.p-dezfool.tvu.ac.ir خوزستان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران دزفول استان 

 نفر 20ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 06142426161 تلفن: -ابتداي بلوار مبارز  -كوي آزادكان ميدان دانشجو  -دزفول نشاني:

www.khz.tvu.ac.ir شهيد چمران -خوزستان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اهواز  استان 
 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 06133343570 تلفن: -بهمن 22كوي-گلستان -اهواز نشاني:
www.d-ahvaz.tvu.ac.ir خوزستان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران اهواز استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 06133325510 تلفن: -پرديس بلوار گلديس  -اهواز نشاني:

www.aravndan.ir خرمشهر -غيرانتفاعي اروندان خوزستان * موسسه  استان 
 06153536267 تلفن: -جنب دبستان شهيد رجايي  -كوي نيرو -بلوار علي ابن ابيطالب -خرمشهر نشاني:

www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.mjdkh.ac.ir خوزستان -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  استان 
در پايان هر نيمسال تحصيلي به دانشجويان حايز -2مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد. هاي نامهدانشجو موظف است كليه مقررات و آيين- 1 شرايط عمومي :

سوم در هر ورودي و هر رشته به ترتيب  شهريه ثابت تخفيف داده مي 20و  30، 40رتبه اول تا  صندوق قرض الحسنه مهر -3شود. درصد  اختصاص كمك هزينه تحصيلي از محل 
هزينه تحصيلي (وام شهريه) از محل صندوقبه دانشجويان متقاضي، وام كمك -4ه آموزش عالي جهاددانشگاهي خوزستان براي دانشجويان واجد شرايط امكانپذير است. ايران موسس

يان از مزاياي بيمه حوادث دانشــجويي برخورداردانشــجو -5رفاه ســازمان امور دانشــجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري در هر نيمســال بدون اولويت بندي تعلق خواهد گرفت. 
درماني سـازمان جهاد دانشـگاهي-شـود. اين خدمات در دو مركز خدمات پزشـكيمند مياي و سـالمت رايگان بهرهكليه دانشـجويان از خدمات پزشـكي، مشـاوره -6خواهند بود. 

سالن اجتماعات، كارگاههكليه آزمايشگاه - 7ارايه است. خوزستان و مركز مشاوره موسسه قابل موسسه از -8باشند. آموزشي مجهز ميها و برخي كالسها به وسايل نوين كمكا، 
موسسه از يك سالن ورزشي چند منظوره با تمامي امكانات و تجهيزات ورزشي، سرمايشي -9سالن آمفي تاتر و همايش بزرگ و با تجهيزات كامل صوتي و تصويري برخوردار است. 

شي ست. مندبهره و گرماي سه بهامكان بهره -10ا س ست. مندي از كتابخانه مركزي مو سياحتي و علمي در -11صورت رايگان فرآهم ا ستمر و مداوم اردوهاي زيارتي،  برگزاري م
موســســه از بوفه دانشــجويي، نمازخانه،-13هاي علمي دانشــجويي اســت. هاي فعال در حوزه فرهنگي، اجتماعي، دانشــجويي و انجمنموســســه داراي كانون -12هرســال تحصــيلي. 

شارات بهرهسرويس به ظرفيت كل پذيرفتهسلف شجويي (يارانه اي) و مركز زيراكس و انت مدتهاي تخصصي كوتاهوجود مركز آموزش -14مند است. شدگان و با نرخ مصوب دان
هايهاي آموزشي رايگان در هرسال تحصيلي با همكاري انجمنبرگزاري كارگاه - 15پايان دوره.  هاي معتبرنامهسازمان جهاددانشگاهي خوزستان در موسسه به همراه صدور گواهي

ساير تلفن هاي موسسه : سيم) در موسسه بهامكان دسترسي به اينترنت وايرلس (بي-16هاي دانشجويي علمي و كانون ، 3-06133721511صورت رايگان براي كليه دانشجويان 
06133725684 

سال خوابگاه : شرايط ست اما همچون  سه فاقد امكانات خوابگاهي ا س ساعدتاين مو شجويان به خوابگاههاي قبل م شجويي به عملهاي الزم را جهت معرفي دان هاي خودگردان دان
 خواهد آورد.

 06133345374, 06133345373, 06133345372 تلفن: -انتهاي بلوار پرديس  -بلوار گلستان -اهواز نشاني:
www.rahnama.ac.ir اهواز -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي رهنما  استان 

 06135512828 تلفن: - 6183985397كد پستي  25غربي بين الدن و پيروزي شماره  11خ  1ساختمان شماره  -اهواز  نشاني:
www.karoon.ac.ir اهواز -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي كارون  استان 

شد. -1 شرايط عمومي : صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند  سهم تخصيصي از  شهريه در چارچوب  كليه دانشجويان در طول تحصيل -2دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام 
سايت –داراي امكاناتي از قبيل كتابخانه موسسه  -4دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي گردند.  -3تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. 

شد.  شگاههاي مجهز مي با شد.  -5هاي كامپيوتر و آزماي شهريه برخوردار خواهند  سبت فاميلي (از قبيل برادر ، خواهر و همسر) از تخفيف  شجويان داراي ن شجوياني كه دو -6دان دان
 info@karoon.ac.irمقطع تحصيلي را در اين موسسه تحصيل نمايند از تخفيف شهريه برخوردار مي شوند. 

 امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي خودگردان سطح شهر شرايط خوابگاه :
 06134468666, 06134468665 تلفن: - 6164888518كدپستي:  -كمربندي  4و  3بين خيابان  -3فاز -خيابان اقبال-كوي ملت -اهواز نشاني:

www.mehrarvand.ac.ir آبادان -اروند خوزستان * موسسه غيرانتفاعي مهر  استان 
 06153364832 تلفن: -آبادان  نشاني:

www.zums.ac.ir زنجان * دانشگاه علوم پزشكي زنجان استان 
 02433018624 تلفن: -ستاد دانشگاه علوم پزشكي -بلوار آزادي  -زنجان  نشاني:

www.zanjan.tvu.ac.ir زنجان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران زنجان استان 
 نفر 70ظرفيت خوابگاه ملكي  خوابگاه :شرايط 
 02433780509 تلفن: -بلوار اشراق روبروي اداره كل آموزش فني وحرفه اي  -زنجان نشاني:

www.d-zanjan.tvu.ac.ir قايم(عج) -زنجان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران زنجان  استان 
 نفر 150ظرفيت خوابگاه خودگردان  شرايط خوابگاه :

 02433447708 تلفن: -خيابان شهيد كالنتري  -خيابان شيخ فضل اله نوري -زنجان نشاني:
www.roozbeh.ac.ir زنجان -زنجان * موسسه غيرانتفاعي روزبه  استان 

 02433038004 تلفن: -شهرك پونك  -زنجان نشاني:
www.saeb.ac.ir ابهر -زنجان * موسسه غيرانتفاعي صايب  استان 

شهدا ،جانبازان ، ايثارگران  -1 عمومي :شرايط  شجويان  -3ارايه تخفيف به خانواده محترم فرهنگيان  -2ارايه تخفيف به خانواده هاي معزز  صندوق رفاه دان شجويي  -4ارايه وام دان
 ارايه تخفيف به دارندگان حكم قهرماني ورزشي

 درصورت به حد نصاب رسيدن برادران خوابگاه ارايه مي شود.موسسه داراي خوابگاه خواهران مي باشد و  شرايط خوابگاه :
 02435242067 تلفن: -ضلع شمالي اتوبان  -كيلومتر يك اتوبان ابهر به قزوين -ابهر نشاني:

www. khoramdareh.kar.ac.ir (واحد خرمدره) موسسه غيرانتفاعي كارزنجان *  استان 
براي %30،%40،%50تخفيف شهريه ثابت  -2صورت خودگردان از شهر تهران و كرج مي باشد. ه و ذهاب براي كليه دانشجويان بموسسه داراي سرويس اياب  -1 شرايط عمومي :

سته اعمال مي سي ناپيو شنا شته و مقطع كار سوم در هر ر شجويان رتبه اول تا  س %40الي  %20ميزان  -3گردد. كليه دان سي ناپيو شنا شهريه متغير در مقطع كار ته جهتتخفيف در 
شرط عضويت قبل از زمان ثبت نام )  شجويان كارگر و يا عضو در خانه كارگر با ارايه معرفي نامه اعمال مي گردد ( به  شناسي %50ميزان  -4دان شهريه ثابت در مقطع كار تخفيف 

تخفيف شهريه متغير در مقطع كارشناسي %15ميزان  -5تعلق مي گيرد .  ناپيوسته جهت دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد و بهزيستي به شرط ارايه معرفي نامه رسمي
تخفيف در شهريه ثابت %20ميزان  -6ناپيوسته جهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان دولتي و نيروهاي مسلح در نظر گرفته شده است . 

قابل مشاهده است . موسسه آموزش عالي كار واحد خرمدره تارنمايليست ساير تخفيفات درمقطع كارشناسي ناپيوسته در  -7نشجويان . در مقطع كارشناسي ناپيوسته جهت كليه دا
 باشد .موسسه در واحد خرمدره داراي سلف سرويس ، وام صندوق رفاه دانشجويي مي -8

 .  باشدجهت دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان پسر ميموسسه در واحد خرمدره داراي خوابگاه اختصاصي  شرايط خوابگاه :
 02435536560 و 02435536550تلفن :   - جنب كمربندي-انتهاي خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-خرمدره نشاني :

www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.semnan.ac.ir سمنان * دانشگاه سمنان استان 
 02331530000 تلفن: -روبروي پارك سوكان  -جاده دامغان  3كيلومتر  -سمنان  نشاني:

www.semums.ac.ir سمنان * دانشگاه علوم پزشكي سمنان استان 
 02333440225 تلفن: - 35147 - 99442كد پستي  -جنب نيروي انتظامي  -باالتر از پل امير كبير  -بلوار بسيج  -سمنان  نشاني:

www.shmu.ac.ir پزشكي شاهرودسمنان * دانشگاه علوم  استان 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه شرايط خوابگاه :

 02332395054 تلفن: -معاونت آموزشي  -ميدان هفت تير -شاهرود نشاني:
www.semnan.tvu.ac.ir سمنان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران سمنان استان 

 نفر 160ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 02333330335 تلفن: -شريف واقفي  بلوار -سمنان نشاني:

www.d-semnan.tvu.ac.ir سمنان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران سمنان استان 
 نفر 70ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 02333464708 تلفن: -متري شهيد مصطفي خميني  45بلوار  -ميدان كوثر -سمنان نشاني:
www.d-shahrood.tvu.ac.ir سمنان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود استان 

 نفر 50ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 02332270013 تلفن: -ميدان هفت تير  -شاهرود نشاني:

www.k-damghan.tvu.ac.ir سمنان * آموزشكده كشاورزي پسران امير آباد دامغان استان 
 نفر 60ملكي ظرفيت خوابگاه  شرايط خوابگاه :

 02335280231 تلفن: -بلوار آزادگان  -اميرآباد  -دامغان نشاني:
www.eyc.ac.ir ايوان كي -سمنان * دانشگاه غيرانتفاعي ايوان كي  استان 

شجويان برخوردار -1 شرايط عمومي : صندوق رفاه دان سهم تخصيصي از  شهريه در چارچوب  شجويان در هر ترم از مزاياي وام  شد.دان شجويان در طول تحصيل-2خواهند  كليه دان
سقف  -3تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. شاغل در نيروهاي مسلح و فرزندان ايشان تا  شهريه تعلق مي گيرد.  20به تمامي افراد  شاغل در -4درصد تخفيف  به افراد 

سقف وزارت ورزش و جوانان و فرزندان آنان كه در رشته هاي تربيت بدني اي شوند تا  شهريه تعلق مي گيرد.  15ن دانشگاه مشغول به تحصيل مي  دانشجويان با -5درصد تخفيف 
درصد تخفيف شهريه تعلق 25ف نسبت فاميلي درجه يك(برادري،خواهري،همسري،فرزندي) مادامي كه به طور همزمان در اين دانشگاه به تحصيل مشغول باشند، به هر كدام تا سق

ــيل نمايند از  -6خواهد گرفت. ــگاه تحص ــجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين دانش ــهريه برخوردار مي گردند. 10دانش ــد تخفيف ش ــجويان هر روز از وعده غذايي -7درص دانش
سالن غذاخوري مجهز بهره مند مي گردند. سقف  -8گرم(ناهار) در  سابقات ورزشي تا  شهريه تعلق مي گيرد. 15به مدال آوران م شگاه در  -9 درصد تخفيف  سه 50دان كيلومتري 

سير برقرار مي  شهرهاي م صلي تهران و  سرويس اياب و ذهاب از عمده ميادين ا شركت هاي معتبر،  سريه تهران قرار گرفته و با هماهنگي  شد.راه اف شجويان از كتابخانه -10با دان
دانشجويان از اينترنت رايگان و دسترسي به منابع و پايگاه هاي -11ي بر وب، بهره مند مي گردند.ديجيتال،كارت سالمت،سايت هاي مجهز رايانه اي و سيستم اطالعات آموزشي مبتن

 اطالعات علمي معتبر دنيا بهره مند مي گردند.
 02331432 تلفن: - 35918-99888كدپستي  نشاني:

www.adiban.ac.ir گرمسار -سمنان * موسسه غيرانتفاعي اديبان  استان 
برگزاري دوره هاي مهارتي با هزينه دانشگاه -3برنامه ريزي جهت اشتغال فارغ التحصيالن  -2امكان استفاده از تسهيالت بانكي بدون بهره براي پرداخت شهريه  -1 شرايط عمومي :

شتغال  سازي افراد براي ا شهريه  -4جهت اماده  سرويس و بوفه دانشجويي داير است و امكا -5امكان تقسيط در پرداخت  ستفاده از غذاي يارانه اي براي كليه دانشجويانسلف  ن ا
شد.  ست.  -6فراهم مي با ستفاده ا شجويان قابل ا صال نامحدود به اينترنت براي كليه دان شگاه با امكان ات سال آنان باالي  -7سايت رايانه اي دان شجوياني كه معدل نيم شد 17دان با

مادامي كه دو دانشجو از يك خانواده در موسسه مشغول به -9ستفاده از كتابخانه ديجيتال در كنار كتابخانه فيزيكي وجود دارد. امكان ا -8درترم بعد از تخفيف شهريه برخوردارند. 
 023-34557261-66كالس هاي موسسه در دو روز پشت هم تشكيل مي شود. تلفن  -10تحصيل باشند مي توانند از تخفيف شهريه استفاده نمايند.  

 ارايه خوابگاه دانشجويي بدون پرداخت اجاره مي باشد. : شرايط خوابگاه
 02334557263, 02334557262, 02334557261 تلفن: -بين پل هوايي و شهرك صنعتي  -ضلع شمالي جاده مشهد به تهران  -گرمسار  نشاني:

www.barayand.ac.ir شاهرود -سمنان * موسسه غيرانتفاعي برايند  استان 
 درصد تخفيف شهريه تعلق مي گيرد. 10و  20،  30به دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم به ترتيب  شرايط عمومي :

 02332397826 تلفن:
www.tooranuni.ir دامغان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي توران  استان 

به رتبه هاي-2تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول و دوم در نظر گرفته مي شود. در صد  50بر اساس مصوبه هيات امنا، 1399براي تمامي پذيرفته شدگان سال -1 شرايط عمومي :
شرط كسب حداقل معدل  سوم به  شهريه ثابت در نيمسال بعد تعلق مي گيرد.  10و 20،30به ترتيب  17اول تا  روزانه يك وعده غذاي گرم يارانه اي با تخصيص-3درصد تخفيف 
-5موســســه از امكاناتي نظير اينترنت پرســرعت رايگان،كتابخانه مجهز،ســلف،آزمايشــگاه،آتليه مجهزو... مي باشــد. -4يان تعلق مي گيرد. اعتبار از طرف صــندوق رفاه به دانشــجو

 023-35262945آدرس:دامغان،روبروي اداره امور مالياتي،بلوارجمهوري اسالمي شماره تماس:
 02335262945 تلفن: -جمهوري اسالمي بلوار  -روبروي اداره امور مالياتي  -دامغان  نشاني:

www.roshdedanesh.ac.ir سمنان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  استان 
 02333481782 تلفن: -خيابان شهيد احمدي روشن  -بلوار دفاع مقدس -ميدان استاندارد -سمنان نشاني:

www.GhadamYar.com

http://www.semnan.ac.ir
http://www.semums.ac.ir
http://www.shmu.ac.ir
http://www.semnan.tvu.ac.ir
http://www.d-semnan.tvu.ac.ir
http://www.d-shahrood.tvu.ac.ir
http://www.k-damghan.tvu.ac.ir
http://www.eyc.ac.ir
http://www.adiban.ac.ir
http://www.barayand.ac.ir
http://www.tooranuni.ir
http://www.roshdedanesh.ac.ir
http://www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.nbshahrood.ac.ir شاهرودسمنان * موسسه غيرانتفاعي  استان 
شهريه نيمسال اول به ميزان  -1 شرايط عمومي : صندوق رفاه دانشجويي و ميزان بودجه تخصيص يافته -2درصد.  50تخفيف ويژه در  ضوابط  شرايط بر اساس  به دانشجويان واجد 

درصد تخفيف 10، 20، 30باشند به ترتيب معادل  18داراي حداقل معدل در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم، به شرطي كه -3وام شهريه تعلق خواهد گرفت. 
شد.  شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد  شاور و -4در  سايت رايانه اي، م شارات، كتابخانه مركزي،  سازي ، انت سالن بدن سه عبارتند از:  س شي و رفاهي مو ساير امكانات كمك آموز
 مجوز پارك علم و فناوري، سلف سرويس و بوفه دانشجويي.روانشناس، مركز رشد فناوري هاي نوين با 

 02332373653, 02332373652, 02332373651 تلفن: -ميدان حضرت ابوالفضل(ع)  -ميدان واليت  -شاهرود  نشاني:
www.otaria.ac.ir ايوانكي -سمنان * موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  استان 

ساختمان به دانشجويان استعداد هاي درخشان -1 شرايط عمومي : شيمي  شركت فني و مهندسي وند  امكان معرفي و اعزام دانشجويان --2اعطاي بورسيه تحصيلي رايگان از طرف 
و ساز، حسابداري ، حسابرسي و معماري امكان معرفي و هماهنگي جهت مصاحبه هاي كاري با مديران و رهبران حوزه هاي ساخت -3نخبه به خارج از كشور به منظور ادامه تحصيل 

ل مهارت هاي فني وحضـور دانشـجويان دركالس هاي رايگان دوره كانال ارتباط صـنعت با جامعه و دانشـگاه با همكاري شـركت هاي حوزه صـنعت جهت آموزش يادگيري فعا -4
سب و كار  شجويان در ان -5كاربردي براي ورود به بازار ك ضويت رايگان دان شجويي -ACI)) 6جمن علمي بين المللي بتن آمريكا امكان ع سابقات دان ستفاده برندگان م امكان ا

در نظر گرفتن تخفيف هاي دانشجويي به دارندگان مقام هاي اول تا سوم مسابقات-7و مركز تحقيقات بتن از مزاياي در نظر گرفته شده  ( (ACIانجمن علمي بين المللي بتن امريكا 
يان از مزاياي بيمهدانشــجو -9اعمال تخفيف شــهريه ثابت به دانشــجويان ممتاز (رتبه هاي اول تا ســوم ) در هر نيمســال  -8 8علمي فرهنگي و يا ورزشــي برابر ضــوابط و مقررات 

شجويي برخوردار خواهند بود  شكاري، آتليه معماري خاك، مجهز به تجهيزات روز  -10دان صالح ، كارگاه هاي جو شگاه هاي بتن ، مواد و م ستفاده از آزماي شجويان براي -11ا دان
ستفا صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ا شهريه  شهريه مي توانند از وام  صندوق رفاه يك نوبت غذاي گرم با قيمت -12ده نمايند پرداخت  درصورت تامين اعتبار ازسوي 

ــجويان توزيع مي گردد  ــناخت و -13يارانه ميان دانش ــيل ملزم به اخذ دوره هاي ويژه مهارت اندوزي طبق ابالغيه وزارت علوم ( از جمله دوره هاي ش ــجويان در دوران تحص دانش
در صورت انصراف -15كيلومتري با تهران، سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه ميسر مي باشد.  10به دليل فاصله  -14مي باشند  ACIو دوره هاي  استاندارد نويسي، نرم افزار

 دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد
 02334520201 تلفن: -ايوانكي شهر جديد  -ايوانكي  نشاني:

www.fazilat.ac.ir سمنان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي فضيلت  استان 
شوند. -1 شرايط عمومي : شجويي پرداخت مي گردد بهره مند  صندوق رفاه دان سط  شجويي كه تو شجويان مي توانند از وام دان شجويان مي توانند از يك وعده غذاي گرم -2دان دان

 02333481898دانشجويان ممتاز در رشته خود در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار مي شوند. تلفن: -3ناهار بهره مند شوند. ترجيحا 
 02333481889, 02333481887, 02333481886 تلفن: - -خيابان شهيد احمدي روشن -شرق مصلي -ميدان استاندارد -سمنان نشاني:

www.kumesh.ac.ir سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش سمنان *  استان 
به-2ه خواهد شد .به دانشجوياني كه اولويت اول آنها در انتخاب رشته اين موسسه باشد ، با ارايه مدرك مستند در شهريه ثابت نيمسال اول تخفيف مناسب داد -1 شرايط عمومي :

طبق ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به دانشجويان متقاضي از همان ترم اول وام -3داده خواهد شد.درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد  20دانشجويان رتبه اول هر دوره 
شد . -4تعلق مي گيرد .  شجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند  شهيد ، آزاده و جانباز باالي  -5كليه دان شجويان فرزند  شهيد و 25به دان امور درصد طبق قرارداد با بنياد 

 موسسه داراي اينترنت بي سيم به صورت رايگان مي باشد. -7امكان تقسيط شهريه براي دانشجويان وجود دارد . -6درصد شهريه در نظر گرفته مي شود . 100ايثارگران تخفيف 
شاني: ستاندارد  -سمنان  ن صلي  -بلوار دفاع مقدس -ميدان ا شن  -شرق م شهيد احمدي رو ستي  -خيابان  ,02333480791, 02333480790 تلفن: - 35144-84912كد پ

02333480793 
www.molavi.ac.ir ايوانكي -سمنان * موسسه غيرانتفاعي مولوي  استان 

,02334521936, 02358497503 تلفن: - 3591615862كدپســتي -بلوار شــهيد بهشــتي جانباز شــهيد موســوي -شــهر ايوانكي -جاده تهران گرمســار 55كيلومتر  نشــاني:
02334521937 

www.uoz.ac.ir سيستان وبلوچستان * دانشگاه زابل استان 
) به كليه پذيرفته شدگان2) به كليه پذيرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتي االمكان امكانات رفاهي شامل خوابگاه، تغذيه و وام هاي مرتبط تعلق مي گيرد. 1 شرايط عمومي :

شامل خوابگاه، تغذيه و وام هاي مرتبط تعلق مي گيرد و به پ شبانه) حتي االمكان امكانات رفاهي  صورت وجوددختر دوره نوبت دوم( شبانه)در  سر دوره نوبت دوم( شدگان پ ذيرفته 
غذيه و وام هاي مرتبط بهره مندظرفيت خالي در خوابگاه هاي دانشــجويي، خوابگاه اختصــاص داده مي شــود.همچنين اين پذيرفته شــدگان مي توانند از ســاير خدمات رفاهي مانند ت

 www.uoz.ac.ir 05431232032نمابر:  05431232030ه زابل. تلفن:جاده بنجار، پرديس جديد دانشگا 2شوند. آدرس: كيلومتر 
 05431232030 تلفن: -پرديس جديد دانشگاه زابل  -جاده بنجار 2كيلومتر  نشاني:

www.saravan.ac.ir سيستان وبلوچستان * مجتمع آموزش عالي سراوان استان 
 05437630098 تلفن:

www.irshums.ac.ir وبلوچستان * دانشكده علوم پزشكي ايرانشهرسيستان  استان 
 05437210483 تلفن: -معاونت آموزشي و تحقيقاتي و دانشجويي  -بلوار بلوچ  -ايرانشهر  نشاني:

www.zbmu.ac.ir سيستان وبلوچستان * دانشگاه علوم پزشكي زابل استان 
 خوابگاه ندارد.اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري  شرايط خوابگاه :

 05432225402 تلفن: -ستاد مركزي دانشگاه  -خيابان شهيد باقري -ميدان جهاد -زابل نشاني:
www.zaums.ac.ir سيستان وبلوچستان * دانشگاه علوم پزشكي زاهدان استان 

دانشگاه با توجه به كمبود امكانات رفاهي هيچ -2خود انتخاب رشته محل نمايند .دانشگاه محدوديت شديد در انتقال و مهماني دارد، داوطلبان با توجه به شرايط -1 شرايط عمومي :
 گونه تعهدي در ارايه امكانات رفاهي ندارد.

 دانشگاه هيچ گونه تعهدي در ارايه خوابگاه ندارد. شرايط خوابگاه :
 05433372151 تلفن: -معاونت آموزشي  -ميدان دكتر حسابي -زاهدان نشاني:

www.GhadamYar.com

http://www.nbshahrood.ac.ir
http://www.otaria.ac.ir
http://www.fazilat.ac.ir
http://www.kumesh.ac.ir
http://www.molavi.ac.ir
http://www.uoz.ac.ir
http://www.uoz.ac.ir
http://www.saravan.ac.ir
http://www.irshums.ac.ir
http://www.zbmu.ac.ir
http://www.zaums.ac.ir
http://www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.p-zabol.tvu.ac.ir سيستان وبلوچستان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران زابل استان 
 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 05432235412 تلفن: -انتهاي شمالي خيابان امام خميني (ره)  -زابل نشاني:
www.p٢-zahedan.tvu.ac.ir فني و حرفه اي پسران شماره دو زاهدانسيستان وبلوچستان * آموزشكده  استان 

 نفر 20ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 05433523221 تلفن: -حد فاصل خيابان هاي فروغ و انتظام  -انتهاي غربي بلوار امام خميني(ره)  -زاهدان نشاني:

www.p١-zahedan.tvu.ac.ir شهيد باهنر -پسران شماره يك زاهدان  سيستان وبلوچستان * آموزشكده فني و حرفه اي استان 
 نفر 80ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 05433442199 تلفن: -ميدان مشاهير ، بلوار شهيد قلنبر  -زاهدان نشاني:
www.d-zahedan.tvu.ac.ir سيستان وبلوچستان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان استان 

 نفر 250ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  100خوابگاه ملكي  ظرفيت شرايط خوابگاه :
 05433250140 تلفن: - 30تقاطع مصطفي خميني(ره) و خيابان شهيد بهشتي  -زاهدان نشاني:

www.iuc.ac.ir سيستان وبلوچستان * دانشگاه غيرانتفاعي چابهار استان 
 05435314304 تلفن: -بهشت تراس  -منطقه آزاد تجاري و صنعتي چابهار-چابهار نشاني:

www.baharandisheh.ac.ir چابهار -سيستان وبلوچستان * موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه  استان 
 05435322037 تلفن: -روبروي مجتمع رفاهي خدماتي بهزيستي  -بلوار قدس -چابهار نشاني:

www.partov.ac.ir زاهدان -پرتو سيستان وبلوچستان * موسسه غيرانتفاعي  استان 
 05433416113 تلفن: - 9816848115كد پستي  3معلم  -بلوار معلم  -زاهدان  نشاني:

www.uot-ac.ir زاهدان -سيستان وبلوچستان * موسسه غيرانتفاعي تفتان  استان 
 05433294880 تلفن:

www.hatef.ac.ir زاهدان -سيستان وبلوچستان * موسسه غيرانتفاعي هاتف  استان 
 برگزاري دوره هاي مهارتي و شغل محور به صورت رايگان -2امكان دريافت وام كم بهره براي شهريه  -1 شرايط عمومي :

 وجود خوابگاه خودگردان در نزديك موسسه شرايط خوابگاه :
 05433294457 تلفن: -بعد از تقاطع بلوار جمهوري  -بلوار بزرگمهر -زاهدان نشاني:

www.jahromu.ac.ir فارس * دانشگاه جهرم استان 
 07154344445 تلفن: -ميدان خليج فارس  -بلوار شهيد مطهري  -جهرم  نشاني:

www.kazerunsfu.ac.ir كازرون -فارس * دانشگاه سلمان فارسي  استان 
 07142212305 تلفن: -اول خيابان طالقاني  -چهارراه ارشاد  -كازرون  نشاني:

www.shirazu.ac.ir فارس * دانشگاه شيراز استان 
 07136286420 تلفن: -جنب صدا و سيما  -بلوار جام جم  -شيراز  نشاني:

www.fabad-ihe.ac.ir فارس * مركز آموزش عالي فيروز آباد استان 
 07138734835 تلفن: -خيابان عبدااهللا انصاري  -بلوار شهيد بهشتي  -فيروزآباد  نشاني:

www.gerums.ac.ir فارس * دانشكده علوم پزشكي گراش استان 
 07152448101 تلفن:

www.larums.ac.ir فارس * دانشكده علوم پزشكي الرستان استان 
كليهانجام  -ممنوعيت نقل و انتقاالت  -كيلو متر مي باشــد 375مســافت دانشــكده علوم پزشــكي و خدمات بهداشــتي درماني الرســتان از مركز اســتان (شــيراز)  شــرايط عمومي :

 ها و كارآموزي در عرصه ها در شهرستان الر مي باشد.كارآموزي
 دانشكده تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجو ندارد. شرايط خوابگاه :

 07152252718 تلفن:
www.sums.ac.ir فارس * دانشگاه علوم پزشكي شيراز استان 

 amoozesh.sums.ac.irنشاني سايت مديريت امور آموزشي دانشگاه -2ممنوعيت نقل و انتقال از دانشكده هاي اقماري -1 شرايط عمومي :
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه شرايط خوابگاه :

 07132332093 تلفن: -خيابان زند  -شيراز نشاني:
www.fums.ac.ir فارس * دانشگاه علوم پزشكي فسا استان 

شد.  -1 خوابگاه :شرايط  شجويان جديدالورود مي با سكان خوابگاهي براي دان ضر فاقد محل ا شگاه درحال حا شاركتي) -2اين دان صورت وجود خوابگاه دولتي يا خودگردان (م در
 ه است و هزينه تمام شده از دانشجو اخذ مي شود.اولويت با دانشجويان روزانه است بديهي است درصورت وجود خوابگاه خودگردان محل اين گونه خوابگاه ها درخارج از دانشگا

 07153350994 تلفن: -ميدان ابن سينا  -فسا نشاني:
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  153صفحه  
 

اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.p-abadeh.tvu.ac.ir امام خميني(ره) -فارس * آموزشكده فني و حرفه اي پسران آباده  استان 
 نفر 150ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  20ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 07144365490 تلفن: -جاده اصفهان بلوار خيام(جنت آباد)  2كيلومتر  -آباده نشاني:
www.p-estahban.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فني و حرفه اي پسران استهبان استان 

 نفر 60ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  60ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 07153223057 تلفن: -انتهاي خيابان شهيد رابع ( فرشتگان)  -دانشجو ميدان  -استهبان نشاني:

www.p-darab.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فني و حرفه اي پسران داراب استان 
 نفر 43ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 07153520220 تلفن: -خيابان سلمان فارسي خيابان بعثت  -داراب نشاني:
www.afrajaee.tvu.ac.ir شهيدرجايي -فارس * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو شيراز  استان 

 نفر 30ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 07138473345 تلفن: -خيابان عبيرآميز  -شيراز نشاني:

www.p-larestan.tvu.ac.ir الرستانفارس * آموزشكده فني و حرفه اي پسران  استان 
 نفر 60ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 07152271089 تلفن: -ابتداي جاده بندر لنگه  -شهر خور  -الرستان نشاني:
www.p-marvdasht.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فني و حرفه اي پسران مرودشت استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 07143313479 تلفن: -روبروي پارك پرستار  بهمن 22خيابان  -مرودشت نشاني:

www.p-mamasani.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فني و حرفه اي پسران ممسني استان 
 نفر 60ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 07142531104 تلفن: -باالتر از هتل ليدوما  -بلوار ولي عصر(عج) -ممسني نشاني:
www.d-eghlid.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فني و حرفه اي دختران اقليد استان 

 نفر 30ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  50ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 07144553565 تلفن: -ارجمان ـ خيابان شهيد حسن بيگي  -اقليد نشاني:

www.d-shiraz.tvu.ac.ir شيرازفارس * آموزشكده فني و حرفه اي دختران  استان 
 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :

 07132224880 تلفن: - 9خيابان سعيد سه راه فردوسي كوچه  -شيراز نشاني:
www.d-kazeroon.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فني و حرفه اي دختران كازرون استان 

 نفر 45ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 07142224662 تلفن: -دارالسالم انتهاي خيابان  -كازرون نشاني:

www.d-neyriz.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فني و حرفه اي دختران ني ريز استان 
 نفر 100ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  70ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 07153831074 تلفن: -خيابان شمس المعالي -ميدان دانشجو-بلوار آزادي -ني ريز نشاني:
www.k-fasa.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده كشاورزي پسران فسا استان 

 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 07153337683 تلفن: -بلوار شهيد محب  -فسا نشاني:

www.bahonarshiraz.tvu.ac.ir باهنر شهيد -فارس * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  استان 
 نفر 150ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 07137380601 تلفن: -پل رضوان  -بلوار رحمت -شيراز نشاني:
www.fatemiyehshiraz.ac.ir فارس * موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) استان 

 07132350630 تلفن: - 29كوچه  -حدفاصل چهارراه هنگ و بنفشه -بلوار استقالل -شيراز نشاني:
www.apadana.ac.ir شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي آپادانا  استان 

 موسسه، خوابگاه هاي خودگردان در اختيار متقاضيان قرار خواهد داد. شرايط خوابگاه :
 07136987106, 07136987105 تلفن: - 7187985443كدپستي  -روبروي بانك سپه  -ابتداي همت شمالي  -ميدان معلم  -شيراز  نشاني:

www.eram-shiraz.ac.ir شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي ارم  استان 
 07136465378 تلفن: -ابتداي خيابان شهيد مختاري  -ابتداي بلوار شهيد چمران -شيراز نشاني:
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  154صفحه  
 

اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.andishehj.ir جهرم -فارس * موسسه غيرانتفاعي انديشه  استان 
 تخفيف شهريه جهت دانشجويان برتر هر رشته.-4پرداخت شهريه به صورت اقساطي -3اعطاي وام صندوق رفاه دانشجويان -2درصد  2اعطاي وام باكارمزد -1 : شرايط عمومي

 دانشجويان خواهر جهت اسكان به خوابگاه خودگردان معرفي مي گردند. شرايط خوابگاه :
 07154233094 تلفن: -خيابان انديش  -بلوار معلم  -جهرم  نشاني:

www.pars.ac.ir مهر فارس -فارس * موسسه غيرانتفاعي پارس  استان 
 07152823201 تلفن: -بلوار پارسيان  -مهر نشاني:

www.pasargad-ihe.ac.ir شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  استان 
شجويان رتبه ي اول تا -1 شرايط عمومي : شهريه به دان صندوق رفاه  -3تامين خوابگاه خودگردان  -2سوم  تخفيف  شجويان از  شهريه به دان شهريه -4پرداخت وام  سيط  امكان تق

شجويان  شد .  -5براي كليه ي دان سايت رايانه مي با شاوره ، كتابخانه ، وايرلس ، امكانات ورزشي و  سرويس ، مركز م سلف  شگاه و -6موسسه داراي امكانات رفاهي از قبيل  آزماي
 07138420005-7كارگاه هاي مختلف. تلفن :

 07138420005, 07138420004, 07138420003 تلفن: - 8بولوار فجر غربي  -شهرك والفجر  -بولوار اميركبير  -شيراز  نشاني:
www.pishtazan.ac.ir شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  استان 

شجويان ممتاز  -1 شرايط عمومي : شته به دان سوم هر ر شد.  30و  50، 100رتبه اول تا  شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف داده خواهد  شهيد و امور -2درصد  اين موسسه با بنياد 
سال تعلق مي گيرد.  -3ايثارگران قرارداد همكاري دارد.  شجويي در هر نيم صندوق رفاه دان شهريه  ضي، وام كمك  شجويان متقا سر-4به دان سلف  سسه داراي  ويس مكانيزه ميمو

 باشد. جهت اطالعات بيشتر به تارنماي موسسه مراجعه فرماييد.
 07136289204, 07136289203 تلفن: - 74كوچه  -خيابان قصردشت  -شيراز  نشاني:

www.tabnak.ac.ir المرد -فارس * موسسه غيرانتفاعي تابناك  استان 
شجويان -1 شرايط عمومي : صندوق رفاه دان شجويي تعلق ميگيرد  با همكاري  ضيان وام دان شجويان  -2به متقا صندوق رفاه دان -3توزيع يك وعده غذاي گرم در روز باهمكاري 

دانشگاه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم طبق ضوابط -4درصدبا همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران از پرداخت شهريه معاف مي باشند 25فرزندان و همسر شهيد و جانباز باالي 
 درصد تخفيف در شهريه ثابت منظور خواهد شد.30و  40،50به ترتيب 

 موسسه تمامي سعي خود جهت تامين خوابگاه براي متقاضيان بعمل مي آورد شرايط خوابگاه :
 07152730218, 07152730217 تلفن: -شرق بيمارستان ولي عصر(عج)  -بلوار معلم  -المرد  نشاني:

www.hafez.ac.ir شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي حافظ  استان 
 info@hafez.ac.irنشاني رايانامه:  شرايط عمومي :

 براي دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيا مي باشد. شرايط خوابگاه :
 07132319645, 07132319643, 07132319642 تلفن: - 7134813964كدپستي  -پشت هتل پارس  -ابتداي خيابان نشاط  -خيابان كريمخان زند  -شيراز  نشاني:

www.zand.ac.ir فارس * موسسه غيرانتفاعي زند شيراز استان 
سوم درسي  - 1 شرايط عمومي : شهريه براي نفرات اول تا  صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي توانند در هر ترم وام -2تخفيف  شجويان عالوه بر بهره مندي از وام  دان

در صورتي كه از هر خانواده بيش از يك نفر دانشجوي اين موسسه باشد-3قرض الحسنه شهريه با معرفي از طرف موسسه و بدون سپرده گذاري از بانك هاي عامل دريافت نمايند.
شهريه بهره مند مي گردد.  10الي  5از تخفيفات  صدي در  شي، عل -4در شجويان رتبه هاي برتر، قهرمانان ورز شهريه طبق آيين نامهبه دان مي، فرهنگي و هنري در هر ترم تخفيف 

صنعتي. -5داخلي تعلق مي گيرد.  سب و كار و فعاليت در مراكز  صنعت با تمركز بر ايجاد مهارت هاي ك صيلي،- 6وجود مركز كارآفريني و ارتباط با  شاوره اي (تح ارايه خدمات م
شجويان. سالمت روان و...) به تمامي دان شجويان. -7 خانوادگي،  صورت رايگان براي كليه دان سه و خوابگاه به  س سيم) در محيط مو ستفاده از اينترنت وايرلس (بي  معرفي-8امكان ا
 تخصيص امكانات مالي قانوني براي خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران.- 9فارغ التحصيالن برتر به مراجع متقاضي كارپذيران. 

 مي باشد. ITاين موسسه داراي خوابگاه هاي با امكانات ويژه براي دانشجويان دختر بصورت خودگردان است و مجهز به سيستم كامل  شرايط خوابگاه :
 07136321041 تلفن: -خيابان دوازدهم  -انتهاي بلوار ايمان جنوبي -تقاطع غير هم سطح شهداي معلم  -شيراز نشاني:

www.honarshiraz.ac.ir شيراز -* موسسه غيرانتفاعي هنر فارس  استان 
 07132341163 تلفن: -خيابان خيام  -خيابان زند -شيراز نشاني:

www.qums.ac.ir قزوين * دانشگاه علوم پزشكي قزوين استان 
 فاقد خوابگاه مي باشد. 1399اين دانشگاه براي ورودي هاي سال  شرايط خوابگاه :

 02833336001 تلفن: -بلوار شهيد باهنر  -قزوين نشاني:
www.p-qazvin.tvu.ac.ir قزوين * آموزشكده فني و حرفه اي پسران قزوين استان 

 نفر 15ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 02833349110 تلفن: -روستاي نجف آباد  -قزوين نشاني:

www.qazvin.tvu.ac.ir قزوين * آموزشكده فني و حرفه اي دختران قزوين استان 
 نفر 15ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 02833349110 تلفن: -چهارراه وليعصر(عج) ـ بلوار آيت اله خامنه اي ـ روبروي هتل مرمر  -قزوين نشاني:

www.GhadamYar.com

http://www.andishehj.ir
http://www.pars.ac.ir
http://www.pasargad-ihe.ac.ir
http://www.pishtazan.ac.ir
http://www.tabnak.ac.ir
http://www.hafez.ac.ir
mailto:info@hafez.ac.ir
http://www.zand.ac.ir
http://www.honarshiraz.ac.ir
http://www.qums.ac.ir
http://www.p-qazvin.tvu.ac.ir
http://www.qazvin.tvu.ac.ir
http://www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.alborzq.ac.ir آبيك -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  استان 
داراي كادر هيات علمي و اجرايي مجرب و متخصص و بهره مندي از همكاري اساتيد دانشگاه هاي تهران-2حوزه آموزش عالي  سال سابقه درخشان در 16داراي -1 شرايط عمومي :

يشي علومدانشگاه جامع (پذيرش دانشجو از گروه هاي آزما -5كيلومتري با ايستگاه متروي هشتگرد  10فاصله  -4غيرانتفاعي به تهران و كرج -نزديك ترين دانشگاه غيردولتي-3
عدم دريافت شهريه دروس زبان پيش دانشگاهي يا زبان عمومي در -7برگزاري كالس ها حداكثر سه روز در هفته  -6تجربي، علوم رياضي و فني، علوم انساني و زبان هاي خارجي) 

-9داراي فضاي آموزشي بسيار مناسب  -8عمومي در نيمسال اول تحصيل) نيمسال اول تحصيل براي همه دانشجويان جديدالورود (ارايه رايگان دروس زبان پيش دانشگاهي و زبان 
اختصاص وام صندوق رفاه دانشجويان -11امكانات رفاهي مناسب مانند غذاي گرم و سرويس اياب و ذهاب  -10بهره مندي از سايت ها، كارگاه ها، آتليه ها و آزمايشگاه هاي متنوع

ضيان  شهريه در همه ن -12به متقا سيط  صيلي تق سال هاي تح شش كميته امداد امام خميني (ره)  -13يم شجويان تحت پو شجويان ممتاز و دان شهريه براي دان تخفيف -14تخفيف 
 درصد در طول تحصيل 10شهريه براي فرزندان فرهنگيان رسمي آموزش و پرورش به ميزان 

 02891001550 تلفن: -شهرك دانشگاهي انديشه  -شمال شهر آبيك -اتوبان كرج به آبيك نشاني:
www.raja.ac.ir قزوين -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي رجا  استان 

شود.  -1 شرايط عمومي : سال تخفيف ويژه اي داده مي  شگاه هر نيم ضوابط و مقررات دان ساس  شجويان ممتاز بر ا شجويي و -2به دان سابقات دان شكاران حايز رتبه در م براي ورز
شود.  شگاه و برگشت همه روزه فراهم مي با -3كشوري تخفيف ويژه اي در نظر گرفته مي  شجويان 4شد. سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به دان شهريه به دان تخصيص وام 

دانشگاه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و ... در خصوص شهريه -5متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي از سوي صندوق رفاه امكانپذير مي باشد. 
رفاهي: ســايت رايانه،آزمايشــگاه هاي تخصــصــي با تجهيزات كامل، اينترنت بي ســيم رايگان، كتابخانهامكانات آموزشــي و  -6پرداختي دانشــجويان تحت پوشــش همكاري دارد. 

سكتبال و ...)، برگزاري اردوهاي زيارتي و تفريحي، سالن هاي جودو، واليبال و ب شامل زمين فوتبال و تنيس،  سالنهاي ورزشي ( شاوره ي پزشكي و الكترونيكي،  ارايه خدمات رايگان م
 - 028 – 33677101 -10روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس دانشگاه ارايه مي گردد . تلفن :  مشاوره
 02833677103, 02833677102, 02833677101 تلفن: - 341451177صندوق پستي  نشاني:

www.jku.ac.ir آبيك -الدين جمشيد كاشاني  قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي غياث استان 
 02832884082 تلفن: -بلوار دانش -شهرك دانشگاهي انديشه-شهرستان آبيك نشاني:

www.ekbatan.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي اكباتان  استان 
سرويس هاي اياب-2كالسهاي موسسه در دو روز برگزار مي گردد  -1 شرايط عمومي : ستفاده از  -3و ذهاب به نقاط مختلف تهران وكرج براي دانشجويان فراهم مي باشد امكان ا

-5به دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مقررا ت دانشگاه هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي شود  -4تخصيص وام شهريه از سوي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
برگزاري دوره هاي تخصصي متناسب با رشته هاي موسسه در جهت مهارت آموزي و -6به همراه ارايه غذاي گرم يارانه اي مي باشد موسسه داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي

 كارآفريني فارغ التحصيالن
 02832579097 تلفن: -بلوار دانشگاه  -شهر محمديه  -قزوين نشاني:

www.ooj.ac.ir آبيك –قزوين * موسسه غيرانتفاعي اوج  استان 
تامين امكانات سالن غذاخوري، بوفه و بهره مندي -4تخفيف شهريه براي دانشجويان برتر علمي، ورزشي و فرهنگي  -3سرويس اياب و ذهاب  -2تقسيط شهريه -1 شرايط عمومي :

كارگاه هاي -8تخفيف مخصوص براي دانشجويان بومي استان قزوين.  -7داراي كتابخانه، اينترنت وايرلس پرسرعت و انتشارات  -6هاي كامپيوتري مجهز به سايت -5از يارانه غذا 
تخفيف شهريه و حمايت مالي از اختراعات و پروژه هاي دانشجويان. -11ارايه مشاوره اجتماعي و روانشناسي و اشتغال به صورت رايگان.  -10وام صندوق رفاه دانشجويي.  -9مجهز. 

-14تخفيف براي فرزندان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي.  -13انواده معزز بنياد شهيد و امور ايثارگران. تخفيف صد در صدي براي فرزندان خ -12
شجويي.  سياحتي.  -اردوهاي  -15برخورداري از بيمه حوادث دان شجو از يك خانواده.  -16تفريحي، علمي و  سابقات ورزشي وبرگزا -17تخفيف براي تحصيل همزمان دو دان ري م

 حمايت از دانشجويان برتر براي ورود به بازار كار و شركت هاي دانش بنيان. -18هاي مختلف. اعزام دانشجويان به مسابقات كشوري در رشته
 تامين امكانات خوابگاهي(دختران) شرايط خوابگاه :

 02832882312, 02832882311, 02832882310 تلفن: - 3441311158كدپستي  -ابتداي شهرك قدس  -بعد از ميدان وليعصر(عج)  -آبيك  نشاني:
www.basir-abyek.ac.ir آبيك –قزوين * موسسه غيرانتفاعي بصير  استان 

سب  -1 شرايط عمومي : شي و رفاهي منا سين كارآزموده  -2امكانات آموز شگاهي  -3مدر صله  -5غذاي گرم  -4امكانات آزماي صورت -6كيلومتري تهران  70در فا ثبت نام به 
سه  -7اينترنتي  س شجويان خودگردان و با نظارت مو شهريه واعطاي وام  -8سرويس اياب و ذهاب دان سيط  صورت -9 ميليوني براي هر ترم 1,5امكان تق شي به  كارگاه هاي آموز

تقدير و تشويق براي دانشجويان ممتاز و -11برگزاري كالس ها در حداقل روزهاي ممكن  -10مهندسي  –رايگان در حوزه هاي حسابداري ، بازرگاني ، رفتاري ، روانشناسي و فني 
 تخفيف براي دانشجويان از يك خانواده.

 02832894859, 02832894858 تلفن: -بلوار نيايش  -مادر  ميدان -جنب اتوبان  -آبيك  نشاني:
www.takestan.ac.ir تاكستان استان قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي تاكستان  استان 

شهريه 100الي  50از تخفيف  دانشجوياني كه از بين موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند -1 شرايط عمومي : درصدي 
شد.  سنوات مجاز تحصيلي برخوردار خواهند  صورت خودگردان فراهم گرديده -2ثابت در كل دوران  سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج و هشتگرد به دانشگاه و بالعكس به 

اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات -4س در دو روز پاياني هفته ميسر مي باشد. جهت مساعدت به دانشجويان شاغل و دانشجويان ساير شهرها امكان اخذ درو -3است. 
حمايت و كمك به دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطه و برگزاري دوره هاي تخصصي مرتبط با رشته هاي تحصيلي، مهارت هاي كسب و كار-5و فناوري به دانش آموختگان. 

شجويان  صورت رايگان براي كليه دان شهريه.  -6به  سيط در پرداخت  شجويان وزارت علوم، تحقيقات فناوري وام -7امكان تق صندوق رفاه دان ضوابط  ضي طبق  شجويان متقا به دان
شد.  صندوق پرداخت خواهد  شجويي از منابع داخلي موسسه.  -8شهريه مصوب آن  سهيالت وام دان ستفاده از ت شجويان ممتاز (ر -9امكان ا سوم) در هر رشتهبه دان تبه هاي اول تا 

موسسه با بنياد شهيد وامور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه براي دانشجويان - 10درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد.  30، 40، 50تحصيلي در هر نيمسال به ترتيب 
شاهد و ايثارگر همكاري دارد.  شي و عل-11سهميه  سابقات ورز شجوياني كه در م شد. دان شهريه برخوردار خواهند  شوند از تخفيف  شگاهي حايز رتبه  شوري و دان ارايه-12مي ك

ـــانواده  شجو در يك خـ سه نفر دان صيل همزمان دو يا  شهريه براي تح ستفاده از غذاي يارانه اي براي كليه -13تخفيف  شد و امكان ا شجويي داير مي با سرويس و بوفه دان سلف 
 دانشجويان مي توانند به صورت رايگان از اينترنت استفاده نمايند. - 14دانشجويان فراهم است. 

 رايگان، فراهم نموده است. %100موسسه خوابگاه دانشجويي براي خواهران با بهترين امكانات (براي برادران در صورت امكان) را بدون پرداخت اجاره بصورت  شرايط خوابگاه :
 02835223125, 02835228941, 02835246104 تلفن: -جنب دانشگاه پيام نور  -روبروي ميدان شهيد لشگري  -امام خميني(ره) خيابان  -تاكستان  -قزوين  نشاني:

www.GhadamYar.com

http://www.alborzq.ac.ir
http://www.raja.ac.ir
http://www.jku.ac.ir
http://www.ekbatan.ac.ir
http://www.ooj.ac.ir
http://www.basir-abyek.ac.ir
http://www.takestan.ac.ir
http://www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.darolfonoon.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  استان 
 02833373815 تلفن: -پشت مجتمع ادارات نواب  -قزوين  نشاني:

www.soh-ins.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي سهروردي  استان 
 02833697122, 02833697121, 02833697120 تلفن: - 72كوچه حكمت  -خيابان دانشگاه بين الملل  -قزوين  نشاني:

www.adi.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  استان 
ست.رعايت -1 شرايط عمومي : شجويان الزامي ا سالمي براي كليه دان صوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري و-2شيونات ا ست كليه مقررات و آيين نامه هاي م شجو موظف ا دان

اين موسسه برنامه-4شد. بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي موسسه به دانشجويان ممتاز در هررشته تخفيف ويژه ارايه خواهد-3همچنين ضوابط داخلي موسسه را رعايت نمايد.
و فناوريچنانچه دانشجويي به هردليل از تحصيل در اين موسسه انصراف دهد متعهد است كليه هزينه هاي متعلقه را طبق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات -5انتقال و جابجايي ندارد.

موسسه از طريق برگزاري دوره هاي آمادگي امكان تحصيل-7تحصيلي تعلق خواهد گرفت. در صورت تخصيص وام از طرف وزارت متبوع به دانشجويان حايز شرايط وام-6بپردازد.
ســرويس اياب و ذهاب ويژه دانشــجويان همه روزه از تهران و كرج به موســســه و بالعكس مهيا اســت.،هزينه مربوطه بعهده-8در مقاطع باالتر را براي دانشــجويان مهيا نموده اســت.

شد. شجويان مي با شج-9دان شهريه ثابت برخورداردان شوند،از تخفيف  ستاني حايز رتبه اول  سطح ملي يا ا شي در  سابقات يا رقابتهاي علمي،فرهنگي،هنري و ورز مي وياني كه در م
 شوند.

 دانشجويان را حل نموده است.موسسه فاقد امكانات خوابگاه است اما برحسب نياز دانشجويان از طريق خوابگاه هاي خودگردان مشكل سكونت  شرايط خوابگاه :
 02833651391, 02833651390 تلفن: -خيابان قايم جنوبي -بلوار اميركبير-پونك -قزوين نشاني:

www.arq.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  استان 
به -3سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان همه روزه مهيا مي باشد  -2سوي صندوق رفاه تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي براي چهار ترم متوالي از -1 شرايط عمومي :

موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و ... در خصوص شهريه -4دانشجويان رتبه برتر در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي گيرد 
سريع مي باشد  -5حت پوشش همكاري دارد پرداختي دانشجويان ت موسسه مجهز به اينترنت رايگان -6به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و 

 جهت استفاده دانشجويان مي باشد.
ستقيم و كنترل  شرايط خوابگاه : صي ) تحت نظارت م صو ستفاده از خوابگاه هاي خود گردان (خ سر وجود دارد و خوابگاه هايامكان ا شجويان دختر و پ شجو براي دان شگاه دان دان

 خودگردان(خصوصي) دانشجويي نزديك موسسه وجود دارد.
,02833681006 تلفن: - 3414689162كد پســتي  - 76پالك  - 30نبش كوچه حكمت  -خيابان بلوار پرســتار  -خيابان بوســتان معلم  -خيابان نوروزيان  -قزوين  نشــاني:

02833681007 ,02833675065 
www.aqi.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  استان 

 02833327023 تلفن: -مجتمع ادارات نواب بلوار ماليات  -قزوين  نشاني:
www.ghazali.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي غزالي  استان 

شجويان  100تا  30 -1 شرايط عمومي : شهريه به كليه دان صد تخفيف  شود.  -2در سال تخفيف ويژه اي داده مي  ضوابط و مقررات مركز هر نيم ساس  شجويان ممتاز بر ا -3به دان
دانشگاه و برگشت همه روزسرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل  -4براي ورزشكاران حايز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه اي در نظر گرفته مي شود. 

دانشگاه با ادارات بنياد شهيد، كميته -6تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي از سوي صندوق رفاه امكانپذير مي باشد.  -5فراهم مي باشد. 
شجويان تحت پو شهريه پرداختي دان سايت رايانه،آزمايشگاه هاي تخصصي با -7شش همكاري دارد. امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و ... در خصوص  امكانات آموزشي و رفاهي: 

شي ، برگزاري اردوهاي زيارتي و تفريحي، ارايه  سالن هاي ورز سرويس،  سلف  سيم رايگان، كتابخانه الكترونيكي،  شكي وتجهيزات كامل، اينترنت بي  شاوره ي پز خدمات رايگان م
 دانشجويان و همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس دانشگاه ارايه مي گردد .مشاوره روانشناختي ويژه 

 02833690128 تلفن: - 61پالك  -كوچه پور مطبوع -بلوار پرستار -بلوار شهيد سليماني(خيابان نوروزيان) -قزوين نشاني:
www.Qazvin.kar.ac.ir  (واحد قزوين) موسسه غيرانتفاعي كارقزوين *  استان

برگزاري دوره هاي تكميلي براي كليه رشته -2صورت خودگردان از شهر تهران و كرج مي باشد. ه موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان ب -1 شرايط عمومي :
سازمان فني و حرفه ساير ارگانها با مدرك رسمي ( از  شهريه ثابت  -3رفتن مهارت در زمان فارغ التحصيلي) هاي مرتبط جهت باال اي ، وزارت كار و  براي %30،%40،%50تخفيف 

سته اعمال مي سي ناپيو شنا شته و مقطع كار سوم در هر ر شجويان رتبه اول تا  سته جهت %40الي  %20ميزان  -4گردد. كليه دان سي ناپيو شنا شهريه متغير در مقطع كار تخفيف در 
شرط عضويت قبل از زمان ثبت نام ) . دانشجويان كارگر و يا عضو در خان شهريه ثابت در مقطع كارشناسي %50ميزان  -5ه كارگر با ارايه معرفي نامه اعمال مي گردد ( به  تخفيف 

هريه متغير در مقطع كارشناسيتخفيف ش %15ميزان  -6ناپيوسته جهت دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد و بهزيستي به شرط ارايه معرفي نامه رسمي تعلق مي گيرد . 
تخفيف در شهريه ثابت %20ميزان  -7ناپيوسته جهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان دولتي و نيروهاي مسلح در نظر گرفته شده است . 

ساير تخفيفات درمقطع -8در مقطع كارشناسي ناپيوسته جهت كليه دانشجويان.  قابل مشاهده است . موسسه آموزش عالي كار واحد قزوين تارنمايكارشناسي ناپيوسته در  ليست 
 باشد .موسسه در واحد قزوين داراي سلف سرويس ، وام صندوق رفاه دانشجويي مي -9

 موسسه در واحد قزوين داراي خوابگاه خودگردان درخود شهر قزوين جهت دختران مي باشد .شرايط خوابگاه:  
 0282232182و0282225882 تلفن : - بلوار سهروردي-شهرصنعتي البرز -وين قز نشاني :

www.basir-abyek.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي كوثر  استان 
 02832894858 تلفن: - 97خيابان راه آهن رو به روي مسجد جوادااليمه پالك -قزوين نشاني:

www.molana.ac.ir آبيك -* موسسه غيرانتفاعي موالنا قزوين  استان 
 02832895220 تلفن: -ابتداي شهرك قدس  -بلوار آيت اهللا طالقاني  -بلوار امام خميني ره  -آبيك  نشاني:

www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.nikan-ac.ir تاكستان -قزوين * موسسه غيرانتفاعي نيكان  استان 
 02835248330 تلفن: -نرسيده به بلوار شهيد بهشتي  -بعد از خيابان شهيد عبادي  -بلوارامام خميني  -تاكستان  نشاني:

www.muq.ac.ir قم * دانشگاه علوم پزشكي قم استان 
شي:  -1 شرايط عمومي : شاني تارنماي معاونت آموز شرط محل كار با -http://edu.muq.ac.ir 2ن شده در زمان ثبت نام ملزم به ارايه موافقت بدون قيد و  كارمندان پذيرفته 

اين دانشگاه صرفاً در قالب مقررات آموزشي و از طريق سامانه نقل و انتقاالت وزارت درخواست هاي انتقال و ميهماني را در -3تحصيل بوده و تابع كليه مقررات آموزشي مي باشند. 
شده فوق در خصو -بلوار غدير -ص انتخاب رشته اقدام نمايند. نشاني دانشكده پيراپزشكي: قمموعد مقرر قانوني بررسي مي نمايد. لذا كليه داوطلبان كارمند با توجه به مراتب ذكر 

 شرقي 2معلم  -خيابان معلم جنوبي -مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي قم نشاني دانشكده پرستاري و مامايي: قم -روبروي ورزشگاه يادگار امام
 ندارد.اين دانشگاه تعهدي در قبال واگذاي خوابگاه  شرايط خوابگاه :

 02531071100 تلفن: -معاونت آموزشي -خيابان شهيد لواساني(ساحلي) -قم نشاني:
www.qom.tvu.ac.ir قم * آموزشكده فني و حرفه اي پسران قم استان 

 نفر 106ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 02537785000 تلفن: -استان قم متري عمارياسر ، خيابان شهيد قدوسي ، جنب اداره كل پست  75 -قم نشاني:

www.d-qom.tvu.ac.ir قم * آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم استان 
 نفر 20ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 02532855375 تلفن: - 11هدايت  - 13وليعصر(عج)  -شهرك قدس  -قم نشاني:
www.shdu.ac.ir قم -دانش قم * دانشگاه غيرانتفاعي شهاب  استان 

 Email:info@shdu.ac.ir شرايط عمومي :
 02532317171 تلفن: -تقاطع امامت  -بلوار شهروند -پرديسان -قم نشاني:

www.ijtihad.ac.ir قم -قم * موسسه غيرانتفاعي اجتهاد  استان 
ـ دانشجويان ممتاز، از تخفيف در شهريه بهره مند مي باشند.2ـ حافظان و قاريان قرآن، با ارايه گواهي معتبر، از تخفيف در شهريه نيمسال اول بهره مند مي باشند. 1 شرايط عمومي :

ـــ خانواده معزز شهدا، نيز ايثارگران و جانبازان گرانقدر و4د. كل شهريه) بهره مند مي باشن %80ـــ طالب و خانواده محترم آنان (همسر و فرزندان) در هر نيمسال از تخفيف ويژه (3
ــ عموم دانشجويان از 5خانواده آنان(همسر و فرزندان) از تخفيف بهره مند مي باشند.  ــ در صورت احراز شرايط، دانشجويان مي توانند از تقسيط6تخفيف شهريه برخوردارند.  %25ـ ـ

ــ در خصوص تسهيال7شهريه استفاده كنند.  ــ رعايت موازين اسالمي براي دانشجويان الزامي است. 8ت و تخفيفات و شرايط آنها به سايت موسسه مراجعه فرماييد. ـ ــ استفاده از9ـ ـ
صوص رشته ها، درـ توضيحات الزم و اطالعات تفصيلي در خ11ـ محيط آموزشي خواهران و برادران، تفكيك شده است. 10حجاب برتر (چادر) براي دانشجويان خواهر الزامي است 

 info@ijtihad.ac.irدهد.  موسسه به داوطلبان محترم، مشاوره تحصيلي تلفني ارايه مي ـ در خصوص انتخاب رشته،12سايت موسسه موجود است. 
، جنب فضاي سبز،10خيابان معلم غربي، معلم  - ـــ نشاني(محل ثبت نام) : قم13 - 14پالك  -شهيد پروان  2كوچه  -جنب فضاي سبز  - 10معلم  -خيابان معلم غربي -قم  نشاني:

 02537749200 تلفن: -ك 
www.taali.ac.ir قم -قم * موسسه غيرانتفاعي تعالي  استان 

 02537833302 تلفن: -ساختمان شفيعه  1كوچه شماره  -دور شهر  -خيابان شهيد فاطمي  -قم  نشاني:
www.hekmat-qom.ac.ir قم -غيرانتفاعي حكمت قم * موسسه  استان 

 02532314822 تلفن: - 55كوچه  -بلوار غدير  -قم نشاني:
www.rahpooyan.ac.ir قم -قم * موسسه غيرانتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه خواهران)  استان 

سي جمهوري  -1 شرايط عمومي : سا سالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون ا سالمي ايران اعتقاد و پايبندي به ا ستفاده از پوشش برتر -2ا شد و ا اين موسسه ويژه خواهران مي با
 همراه با تخفيفات و تسهيالت ويژه -4تخفيفات ويژه درج شده در وبگاه موسسه  -3چادر همراه با رعايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي الزامي است.

 خوابگاه دانشجويان ندارد.اين موسسه هيچ تعهدي درقبال تامين  شرايط خوابگاه :
يه الســـالم  نشـــاني: مام رضـــا عل بان ا هاي خيا پاييزان انت بان  قار خيا بان ذوالف لدين فلكه جوان خيا ,02532704052 تلفن: - 3739146545كدپســـتي  -قم شـــهرك زين ا

02532704092 
www.tolouemehr.ac.ir قم -قم * موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  استان 

 02533555610 تلفن: -خيابان شهيد فاطمي نبش ميدان رسالت  -قم  نشاني:
www.muk.ac.ir سنندج -كردستان * دانشگاه علوم پزشكي كردستان  استان 

 08733664648 تلفن: -پايين تر از بيمارستان قدس -خيابان پاسداران-سنندج نشاني:
www.p-saghez.tvu.ac.ir اي پسران سقز كردستان * آموزشكده فني و حرفه استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 08736315639 تلفن: -خيابان قاضي كوثر  -سقز نشاني:

www.dsanandajtc.tvu.ac.ir كردستان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج استان 
 نفر 55ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 08733661400 تلفن: -گوران خيابان  2شهرك سعدي ـ فاز  -سنندج نشاني:

www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.kurdestan.tvu.ac.ir شهيد يزدان پناه -كردستان * دانشكده فني و حرفه اي پسران سنندج  استان 
 نفر 100ظرفيت خوابگاه خودگردان  شرايط خوابگاه :

 08733180602 تلفن: -ميدان سهروردي بلوار معلم  -سنندج نشاني:
www.irm.ac.ir قروه -* موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر كردستان  استان 

 08735247736 تلفن: -خيابان ابوذر  -قروه  نشاني:
www.kduni.info سنندج -كردستان * موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش  استان 

 08733623761 تلفن: - 5درب دوم دانشگاه فرهنگيان بلوك  -ميدان سهروردي -فيض آباد -سنندج نشاني:
www.maad سنندج -كردستان * موسسه غيرانتفاعي ماد  استان 

 08733226117 تلفن:
www.uk.ac.ir كرمان -كرمان * دانشگاه شهيد باهنر  استان 

 مجتمع آموزش عالي بافت براي دانشجويان دختر و پسر دوره هاي روزانه و شبانه تعهد خوابگاه ندارد. شرايط خوابگاه :
 03433257163 تلفن: -ميدان افضلي پور  -خميني(ره)بزرگراه امام  -كرمان نشاني:

www.zarand.ac.ir كرمان * مجتمع آموزش عالي زرند استان 
 03431422040 تلفن: - - 7761146934كد پستي  -جاده سرباغ  4كيلومتر -زرند نشاني:

www.sirums.ac.ir كرمان * دانشكده علوم پزشكي سيرجان استان 
 03442234510 تلفن: - 7816916338جنب پارك ترافيك كدپستي  -بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي  -سيرجان  نشاني:

www.jmu.ac.ir كرمان * دانشگاه علوم پزشكي جيرفت استان 
 03443310816 تلفن: -ميدان شاهد  -جيرفت  نشاني:

www.rums.ac.ir كرمان * دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان استان 
 ممنوعيت انتقال :شرايط عمومي 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 03434280038 تلفن: -سازمان مركزي  -بلوار امام علي -رفسنجان  نشاني:

www.kmu.ac.ir كرمان * دانشگاه علوم پزشكي كرمان استان 
شماره  شرايط خوابگاه : شجويي و  1398/9/27مورخ  1721با توجه به نامه  شهريه پردازمعاونت محترم دان شجويان روزانه و  شگاه، امكان واگذاري خوابگاه به دان فرهنگي اين دان

 وجود ندارد.
 03431325638 تلفن: -ابتداي جاده هفت باغ علوي  -كرمان نشاني:

www.p-baft.tvu.ac.ir كرمان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران بافت استان 
 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :

 03442424226 تلفن: -انتهاي خيابان آزادگان  -بافت نشاني:
www.p-bam.tvu.ac.ir كرمان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران بم استان 

 نفر 87ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  87ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 03444220551 تلفن: -ميدان آزادي ـ خيابان فرهنگ  -بم نشاني:

www.p-jiroft.tvu.ac.ir كرمان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران جيرفت استان 
 نفر 30ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03443315006 تلفن: -شهرك شهيد بهشتي ، بعد از چهار راه مسجد امام علي (ع) خيابان مهران  -جيرفت نشاني:
www.p-zarand.tvu.ac.ir آموزشكده فني و حرفه اي پسران زرندكرمان *  استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 03434433929 تلفن: -بلوار جمهوري اسالمي ـ پشت بيمارستان تامين اجتماعي ـ خيابان شهيد آبرين  -زرند نشاني:

www.p-sirjan.tvu.ac.ir كرمان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران سيرجان استان 
 نفر 32ظرفيت خوابگاه ملكي  : شرايط خوابگاه

 03442269802 تلفن: -بلوار امام زاده علي (ع) ، روبروي دانشگاه صنعتي  -سيرجان نشاني:
www.p٢-kerman.tvu.ac.ir شهيد دادبين -كرمان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمان  استان 

 نفر 100ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 03432123560 تلفن: -ابتداي بزرگراه امام (ره) روبروي شركت گاز  -سه راه سيلو  -كرمان نشاني:

www.p-shahrebabak.tvu.ac.ir كرمان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهر بابك استان 
 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :

 03434119510 تلفن: -استبرق) انتهاي خيابان آيت اله غفاري (جاده  -شهربابك نشاني:
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.d-sirjan.tvu.ac.ir كرمان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران سيرجان استان 
 نفر 50ظرفيت خوابگاه خودگردان  شرايط خوابگاه :

 03442264057 تلفن: -بلوار فاطميه نرسيده به مجتمع مخابراتي علي ابن ابيطالب خيابان كوثر  -سيرجان نشاني:
www.d-kerman.tvu.ac.ir حضرت فاطمه(س) -كرمان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 03432150153 تلفن: -بلوار امام حسن مجتبي (ع) -طاهرآباد -چهارراه فرهنگيان -بلوار جمهوري اسالمي  -كرمان نشاني:

www.k-kerman.tvu.ac.ir رضوان -كرمان * آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  استان 
 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03433112194 تلفن: -بزرگراه آيت اهللا خامنه اي، خيابان شماره يك  -كرمان نشاني:
www.kerman.tvu.ac.ir شهيد چمران -كرمان * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان  استان 

 نفر 150ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 03446363124 تلفن: -انتهاي خيابان شهيد مصطفي خميني ـ ابتداي اتوبان هفت باغ علوي  -كرمان نشاني:

www.afzalekermani.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني  استان 
 03432265240 تلفن:

www.besat.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي بعثت  استان 
 03433243514 تلفن: -شهرك دانشگاهي صادقيه  -نرسيده به سه راه جوپار سمت راست  -كرمان بلوار عاشقان واليت  نشاني:

www.bahmanyar.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  استان 
 03432122722, 03432122723 تلفن: - 7618872344صندوق پستي  - 5نبش شمالي  - 4اميركبير -بلوار اميركبير  -بلوارجمهوري اسالمي  -كرمان  نشاني:

www.javid.ac.ir جيرفت -كرمان * موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  استان 
 03443265585 تلفن: - 4خيابان آزادي كوچه آزادي  -جيرفت نشاني:

www.resalatkerman.ir كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي رسالت  استان 
ها دربرگزاري كالس -3سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكانات مطلوب.  -2ارايه وام دانشجويي طبق ضوابط وزارت علوم و تقسيط شهريه كليه دانشجويان.  -1 شرايط عمومي :

داوطلبان براي -5بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و ... درخصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. اين موسسه با  -4حداقل روز ممكن. 
 كسب اطالعات بيشتر به تارنماي موسسه مراجعه نمايند.

 گردند.ميدانشجويان غيربومي به خوابگاه هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه معرفي  شرايط خوابگاه :
 03433232881, 03433210001 تلفن: -نبش خيابان عماد  -انتهاي خيابان گلدشت  -كرمان  نشاني:

www.erfan.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي عرفان  استان 
استفاده از اينترنت وايرلس در محيط-3در شهريه برخوردار خواهند شد.دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه -2استفاده از اساتيد مجرب و به نام كشوري و استاني. -1 شرايط عمومي :

پرداخت وام دانشجويي-5ارايه خدمات مشاوره تحصيلي و اجتماعي به كليه دانشجويان.-4موسسه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان جهت انجام كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي.
شجويان وزارت صندوق رفاه دان شنامه  شاهد و-6علوم،تحقيقات و فناوري. طبق بخ شهريه ثابت و متغير خانواده هاي  صوص پرداخت  شهيد و امور ايثارگران در خ همكاري با بنياد 

شجويان.-7ايثارگر. شجويي با امكان توزيع غذاي گرم با نرخ يارانه اي به دان سرويس و بوفه دان سه.-8سلف  س شي متعلق به مو ضاهاي ورز ستفاده از ف ر حال احداثد-9امكان ا
33243045-46داراي فضاي مناسب،امكانات آموزشي و زيرساخت هاي مورد نياز در محدوده شهري كرمان. تلفن:-10بزرگترين مجموعه آموزشي تربيت بدني جنوب شرق كشور.

 03433243044, 03433243042, 03433243043 تلفن: - 57نبش كوچه  -خيابان گلدشت -كرمان نشاني:
www.aj.ac.ir رفسنجان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  استان 

 03434355644 تلفن: -جنب شهرك نفت -جاده تهران 2كيلومتر -رفسنجان نشاني:
www.farhikhtegan.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  استان 

به دانشجويان -2رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام شهريه تعلق مي گيرد كه بازپرداخت آن پس از فارغ التحصيلي خواهد بود. به دانشجويان طبق ضوابط صندوق  -1 شرايط عمومي :
سوم كه معدل آنان باالتر از  شهريه تعلق مي گيرد.  17حايز رتبه اول تا  شد تخفيف  شهريه به ب -3با شرايط جهت دريافت  شاهد و ايثارگر واجد  شجويان معظم  شهيد ودان نياد 

به دانشجوياني -5دانشجويان مي توانند از يك وعده غذاي گرم(ناهار) با پرداخت هزينه كمتر بهره مند گردنند.  -4همچنين كميته امداد يا بهزيستي حسب مورد معرفي خواهند شد. 
ستاني و يا سات آموزش عالي ا س شگاهها و يا مو شي دان سابقات علمي و فرهنگي و يا ورز ضوابط و كه در م شهريه برابر  سب نمايند، تخفيف در  سوم را ك شوري مقام هاي اول تا  ك

 03432820791-3تلفن آموزش :  -6مقررات تعلق خواهد گرفت.
 03432820793, 03432820791 تلفن: -ضلع غربي -تقاطع بلوار رضوان و بعثت-بلوار رضوان-بعد از سالن ورزشي فجر-بلوار جمهوري اسالمي-كرمان نشاني:

www. rafsanjan.kar.ac.ir  (واحد رفسنجان) موسسه غيرانتفاعي كاركرمان *  استان
تخفيف شهريه -2صورت خودگردان از نقاط اصلي شهر رفسنجان مي باشد. ه موسسه در واحد رفسنجان داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان ب - 1 شرايط عمومي :

سته اعمال مي %30،%40،%50ثابت  سي ناپيو شنا شته و مقطع كار سوم در هر ر شجويان رتبه اول تا  شهريه متغير در مقطع %40الي  %20ميزان  -3گردد. براي كليه دان تخفيف در 
شرط عضويت قبل از زم شهريه %50ميزان  -4ان ثبت نام ) كارشناسي ناپيوسته جهت دانشجويان كارگر و يا عضو در خانه كارگر با ارايه معرفي نامه اعمال مي گردد ( به  تخفيف 

تخفيف شهريه %15ميزان  -5رد . ثابت در مقطع كارشناسي ناپيوسته جهت دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد و بهزيستي به شرط ارايه معرفي نامه رسمي تعلق مي گي
شده است . متغير در مقطع كارشناسي ناپيوسته جهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل  شستگان دولتي و نيروهاي مسلح در نظر گرفته  ميزان -6نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازن

موسسه آموزش عالي كار واحد تارنمايليست ساير تخفيفات درمقطع كارشناسي ناپيوسته در  -7تخفيف در شهريه ثابت در مقطع كارشناسي ناپيوسته جهت كليه دانشجويان .  20%
 موسسه در واحد رفسنجان داراي سلف سرويس ، وام صندوق رفاه دانشجويي مي باشد . -8ل مشاهده است . رفسنجان قاب

 .  باشدموسسه در واحد خرمدره داراي خوابگاه اختصاصي جهت دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان پسر مي شرايط خوابگاه :
 ٠٣٤٣٤٣٥٥٦٢٥ تلفن :  -كرمان-يزد جاده كمربندي4كيلومتر  -رفسنجاننشاني: 
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.kermanihe.ac.ir كرمان * موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان استان 
مدارك فارغ التحصيلي،-5ساختمان مدرن و مجهز-4سلف سرويس(ناهار)-3اعطاي وام صندوق رفاه -2اعطاي وام دانشجويي از بانك تجارت و رسالت بدون سود-1 شرايط عمومي :

،03433243631(امور مالي ): ، تلفن03433243630، تلفن(امور دانشـــجويي ): 03433243628تخفيف به دانشـــجويان ممتاز تلفن(اداره آموزش ): -6مورد تاييد وزارت علوم
 @kermaniheكانال تلگرام: 

 معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي مورد تاييد شوراي سياستگذاري شرايط خوابگاه :
 03433243630, 03433243629 تلفن: -بعد از پل بازرگاني نرسيده به جاده جوپار سمت راست شهرك دانشگاهي صادقيه  -بزرگراه امام  -كرمان  نشاني:

www.mafakher.ac.ir رفسنجان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي مفاخر  استان 
 03434266572, 03434266573, 03434256448 تلفن: - 5پالك  24ابوذر  -خيابان ابوذر  -رفسنجان  نشاني:

www.mehrkerman.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي مهر  استان 
سه تا  -1 شرايط عمومي : س ضوابط مو ساس  شته بر ا شجويان برتر هر ر شود.  100براي دان شهريه ثابت تخفيف در نظر گرفته مي  صد  شهيد و امور -2در همكاري الزم با بنياد 

 03433242653-7ايثارگران، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي بر اساس مقررات به عمل مي آيد. تلفن : 
 استفاده از خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر غير بومي وجود دارد. امكان شرايط خوابگاه :

 03433242652, 03433242651, 03433242650 تلفن: -خيابان سما  -شهرك خواجو  -چهارراه جوپاري-كرمان  نشاني:
www.misagh.ac.ir رفسنجان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي ميثاق  استان 

 03434356761 تلفن: -واليت ميدان خاتم االنبيا  رفسنجان بلوار نشاني:
www.jnu.ir جيرفت -كرمان * موسسه غيرانتفاعي نگين  استان 

 03443351362 تلفن: -شهريور  17ميدان  -جيرفت  نشاني:
www.kums.ac.ir كرمانشاه * دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه استان 

 تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.اين دانشگاه هيچ گونه  شرايط خوابگاه :
 08338368170 تلفن: -دانشگاه  2ساختمان شماره  -روبروي بيمارستان امام علي (ع) -بلوار شهيد بهشتي -كرمانشاه نشاني:

www.p-islamabadgharb.tvu.ac.ir كرمانشاه * آموزشكده فني و حرفه اي پسران اسالم آباد غرب استان 
 نفر 20ظرفيت خوابگاه ملكي  :شرايط خوابگاه 

 08345227684 تلفن: -خيابان شهيد مطهري جنب باغ رضوان  -اسالم آباد غرب نشاني:
www.p٢ksh.tvu.ac.ir كرمانشاه * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو كرمانشاه استان 

 نفر 30ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 08338438062 تلفن: -بزرگراه امام حسين (ع) پايين تر از تقاطع غير همسطح الهيه  -كرمانشاه نشاني:

www.p١-kermanshah.tvu.ac.ir كرمانشاه * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه استان 
 نفر 114ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 08337240061 تلفن: -جعفري(كسري) ميدان فردوسي بلوار شهيد -كرمانشاه  نشاني:
www.d-kermanshah.tvu.ac.ir كرمانشاه * آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمانشاه استان 

 نفر 60ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 08334266670 تلفن: -شهرك معلم ، فاز يك ، چهار راه رودكي  -كرمانشاه نشاني:

www.jdku.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  استان 
سالن مطالعه ، مركز مشاوره ي تخصصي و اجراي برنامه توانمن -1 شرايط عمومي : سرويس ،  سلف  سالن ورزشي، انتشارات، كافي نت ، كتابخانه ،  شبكهسالن اجتماعات،  دسازي و 

شد.  صول مي با صيالت تكميلي جهت تبديل ايده به مح شگاه هاي : خاك، تكنولوژي بتن، ريزپرداز -2برنامه تح سه مجهز به آزماي س نده ، مدار منطقي، معماري كامپيوتر، مواد ومو
شد.  ساختماني ، الكترونيك و البراتوار زبان مي با صالح  شكاري و ورق -3م ساختمان، جو سات برقي و مكانيكي  سي سم فني ، برق، تا در بخش كارگاهي نيز كارگاه هاي : كامپيوتر، ر

 jdku@acecr.ac.ir، پست الكترونيك: 642الي  639داخلي -08331031ار مي آيد. شماره تلفن: كاري و نقشه برداري، از امكانات ساختاري اين مجموعه به شم
 08331031632 تلفن: - 6715661186كد پستي  -بهمن  22سه راه  -بلوار شهيد بهشتي  -كرمانشاه  نشاني:

www.zagros.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي زاگرس  استان 
/ %10/ ممتاز  %10دانشجويان در زمان تحصيل تا كل مبلغ شهريه رشته وام اعطا مي گردد و همچنين (تحت پوشش بنياد شهيد رايگان / تحت پوشش كميته امداد عمومي :شرايط 
 علق مي گيرد.) تخفيف شهريه اختصاص ت %30، ورزشكاران داراي مقام آسيايي يا جهاني  %10/ ورزشكاران داراي مقام كشوري  %10مخترع 
 08337218063, 08337218030 تلفن: -روبروي بانك ملي  -خيابان شريعتي  -كرمانشاه  نشاني:

 كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  استان 
 08338267515 تلفن: -شهرك بهداري  -الهيه  -كرمانشاه  نشاني:

www.kabirgharb.ir كرمانشاه -غيرانتفاعي كبير غرب كرمانشاه * موسسه  استان 
صندوق رفاه دانشجويان  -2پاركينگ ويژه و اختصاصي رايگان براي دانشجويان  -1 شرايط عمومي : شهريه  شهريه ثابت در ترم اول  50 -3وام  ژتون غذاي گرم -4درصد تخفيف 

 به همراه يارانه تغذيه .
 08337296051 تلفن: - 2و پرورش ناحيه  جنب اداره آموزش -خيابان دانشجو -كرمانشاه نشاني:

www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.yums.ac.ir كهگيلويه وبويراحمد * دانشگاه علوم پزشكي ياسوج استان 
 07433337230 تلفن: -بلوار شهيد مطهري -ياسوج نشاني:

www.p-yasouj.tvu.ac.ir كهگيلويه وبويراحمد * آموزشكده فني و حرفه اي پسران ياسوج استان 
 فاقد خوابگاه : شرايط خوابگاه

 07433332065 تلفن: -ميدان جهاد جاده شرف آباد  -ياسوج نشاني:
www.d-yasouj.tvu.ac.ir كهگيلويه وبويراحمد * آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج استان 

 نفر 50ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 0743333375 تلفن: -شرف آباد ـ پشت اداره گذرنامه  -ياسوج نشاني:

www.dana.ac.ir ياسوج -كهگيلويه وبويراحمد * موسسه غيرانتفاعي دانا  استان 
به دانشجويان كم بضاعت بويژه روستاييان -2به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال بر اساس مصوبه شوراي آموزشي موسسه تخفيف شهريه داده مي شود.  -1 شرايط عمومي :

 در صورت وجود دونفر دانشجو از يك خانواده تخفيف شهريه بر اساس مصوبه تعلق مي گيرد. -3شهريه داده مي شود. تخفيف 
 07433229448 تلفن: - 7591964337كد پستي  5پالك  -نبش تقاطع دوم  - 10فرعي  -خيابان ابن سينا  -پشت ترمينال قديم(سيزده آبان)  -ميدان معلم  -ياسوج  نشاني:

 گچساران -كهگيلويه وبويراحمد * موسسه غيرانتفاعي فراز  استان 
 تخفيف شهريه براي دانشجويان خانواده هاي شهدا و ايثارگر و تحت حمايت كميته امداد و بهزيستي-2امكان تقسيط شهريه  -1 شرايط عمومي :

 خوابگاه براي دانشجويان غير بومي شرايط خوابگاه :
 07432321604 تلفن: - 2كوچه دريا  -پازنان -سه راهيفلكه  -گچساران نشاني:

www.gu.ac.ir گرگان -گلستان * دانشگاه گلستان  استان 

ضوابطدوم) طبق  اعطاي تسهيالت شامل (وام هاي مسكن ، وديعه مسكن ويژه متاهلين، ازدواج، تحصيلي، ضروري ، عتبات عاليات و شهريه (ويژه دانشجويان نوبت -1 شرايط عمومي :
 ارايه خدمات سلف سرويس براي كليه دانشجويان براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان -2صندوق رفاه دانشجويان 

 دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي بوده و داراي خوابگاه خصوصي تحت نظارت دانشگاه براي خواهران و برادران مي باشد. شرايط خوابگاه :
 01734266235 تلفن: - 49411-47994كدپستي  -دانشكده فني و مهندسي علي آباد كتول  -جنب آتش نشاني -گمنام ورودي شهداي-فاضل آباد نشاني:

www.gonbad.ac.ir گلستان * دانشگاه گنبد استان 

 01733266700 تلفن: -انتهاي بلوار بصيرت  -خيابان شهيد فالحي  -گنبد كاووس نشاني:

www.goums.ac.ir گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان گلستان *  استان 

سبت به تا شرايط خوابگاه : شگاه و هيچ گونه تعهدي ن شد دان شجويان مي با سكان براي كليه دان سهيالت خوابگاهي و ا شگاه فاقد هرگونه ت مين خوابگاه برايهمه دوره هاي اين دان
 دانشجويان بومي و غير بومي ندارد.

 01732451721 تلفن: -مديريت آموزشي دانشگاه  -مجموعه آموزشي مرحوم فلسفي -ابتداي جاده شصت كال -گرگان به ساريجاده  4كيلومتر  -گرگان نشاني:

www.p-aliabadkatool.tvu.ac.ir آباد كتولگلستان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران علي  استان 

 نفر 33ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 01734221409 تلفن: -خيابان هنرستان  -كتولعلي آباد  نشاني:

www.p-gorgan.tvu.ac.ir گلستان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 01732430322 تلفن: -انتهاي خيابان شهيد رجايي جنب كانون طه  -گرگان نشاني:

www.golestan.tvu.ac.ir آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان گلستان * استان 

 نفر 60ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 01732126338 تلفن: - 4شهرك امام كوچه نهضت  -گرگان نشاني:

www.d-gonbad.tvu.ac.ir گلستان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران گنبد استان 

 نفر 30ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 01733553506 تلفن: -انتهاي كمربندي شهيد صياد شيرازي  -گنبد نشاني:

www.p-kordkuy.tvu.ac.ir امام علي(ع) -گلستان * دانشكده فني و حرفه اي پسران كردكوي  استان 

 نفر 50ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 01734327797 تلفن: -باالتر از شهرك فرهنگيان  -بلوار دانشگاه  -كردكوي نشاني:

www.hakim-jorjani.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  استان 

 01732171078 تلفن: -بلوار نيايش شرقي  -ويالشهر  -گرگان  نشاني:

www.GhadamYar.com

http://www.yums.ac.ir
http://www.p-yasouj.tvu.ac.ir
http://www.d-yasouj.tvu.ac.ir
http://www.dana.ac.ir
http://www.gu.ac.ir
http://www.gonbad.ac.ir
http://www.goums.ac.ir
http://www.p-aliabadkatool.tvu.ac.ir
http://www.p-gorgan.tvu.ac.ir
http://www.golestan.tvu.ac.ir
http://www.d-gonbad.tvu.ac.ir
http://www.p-kordkuy.tvu.ac.ir
http://www.hakim-jorjani.ac.ir
http://www.GhadamYar.com


 هاها و فرمدانشگاه/شرايط و ضوابط  سومفصل                                       1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

  162صفحه  
 

اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.saee.ac.ir گلستان * موسسه غيرانتفاعي ساعي ـ گرگان استان 
شجويان رتبه  -1 شرايط عمومي : شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي گيرد. به دان شي، علمي، فرهنگي و هنري در هر ترم تخفيف  سه با بنياد -2هاي برتر، قهرمانان ورز س اين مو

ه يك وعده غذاي گرمدر اين موسس -3شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 
 با نرخ دانشجويي سرو مي گردد.

 امكان استفاده از خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود براي دانشجويان غير بومي وجود دارد. شرايط خوابگاه :
 01732361799 تلفن: -خزين يكم  - 4آذر  -آذر  5خيابان  -گرگان  نشاني:

www.shgol.ac.ir گنبد كاووس -غيرانتفاعي شرق گلستان گلستان * موسسه  استان 
تنوع در تخفيف شهريه -4وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي  -3وام شهريه اختصاصي دانشگاه (بدون سود ، بدون ضامن ، يكساله)  -2پرداخت قسطي شهريه -1 شرايط عمومي :

شهدا و جانبازان -5 شاوره تحصيلي  -6به باال  %25تحصيل رايگان خانواده  شاوره رايگان  -7رايگان م صي،  -8م صا شگاه رايگان، -9پاركينگ اخت سرويس رفت و برگشت به دان
 كادر آموزشي با تجربه-11كتابخانه مركزي غني از كتب مورد نياز -10

 01733383811 تلفن: -روبروي سيلو  -باالتر از بازار روس-خيابان امام خميني جنوبي -گنبدكاووس نشاني:
www.shamsgonbad.ac.ir گنبد كاووس -گلستان * موسسه غيرانتفاعي شمس  استان 

سرويس اياب و ذهاب از -2درصد تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول، براي كليه دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول، انتخاب نمايند. 50تا  20 -1 شرايط عمومي :
صورت رايگان است.  شهر به موسسه و بالعكس به  صندوق رفاه دا -3مركز  ضوابط  شرايط بر اساس  شهريه، به دانشجويان واجد  وام قرض الحسنه -4نشجويي تعلق مي گيرد. وام 

ست.  شجويان قابل پرداخت ا شگاه براي دان شهريه از منابع داخلي دان سوم به ترتيب معادل  -5بلندمدت  شجويان رتبه هاي اول تا  صيلي به دان 10و  20،  30در پايان هر ترم تح
با توجه به قطب فعاليت هاي ورزشي بودن اين مركز آموزش عالي، قهرمانان -6باشند.  18راي حداقل معدل درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد، به شرطي كه دا

شوند.  شهريه برخوردار مي  سيايي و بين المللي از تخفيفات ويژه در  شي در رده هاي ملي، آ شش -7ورز شهدا و جانبازان، خانواده هاي محترم تحت پو عالوه بر خانواده هاي معظم 
شوند. كمي شهريه ثابت برخوردار مي  شامل استخر -8ته امداد و بهزيستي نيز از تخفيفات ويژه در  سرپوشيده  ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي اين موسسه عبارتند از: استخر 

سالن سينما، انتشارات و تكثير، تاالر اجتماعات، تاالر پذيرايي، قهرماني و سونا و جكوزي و آب درماني و آزمايشگاه ورزشي، باشگاه بدنسازي، سالن ورزشي سرپوشيده، سالن همايش،
، ساختمان مستقل آزمايشگاه ها و كارگاه ها، مركز رشد فناوري هاي نوين با مجوز پارك علم و فناوري، مشاور و روانشناس،GISكتابخانه مركزي، سايت رايانه اي، سايت رايانه اي 

شجويي  سرويس و بوفه دان شده و امكانات فوق العاده اي را برايموق -9سلف  صنوعي واقع  ستان و جنب درياچه م شهر سسه در يكي از بهترين جاذبه هاي گردشگري  عيت اين مو
 09114172005و  09114172004روابط عمومي:  017-33389711الي  16تحصيل فراهم آورده است. تلفن: 

 01733389713, 01733389712, 01733389711 تلفن: - 4971817615كدپستي  -درياچه مصنوعي جنب  -پارك شادي  -بلوار شادي  -گنبدكاوس  نشاني:
www.fakhrodin-ag.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  استان 

 01733235706 تلفن: -گرگان خيابان وليعصر پنج آذر آذر سوم  نشاني:
www.komeil.ac.ir كردكوي -گلستان * موسسه غيرانتفاعي كميل  استان 

 01734347461 تلفن: -ميدان شهرداري  -كردكوي  نشاني:
www.golestan.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي گلستان  استان 

 01732627332 تلفن: -روبروي پارك  -شهرك شهريار  -كمربندي -گرگان  نشاني:
www.lameigorgani.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  استان 

صيل شروع مي شودوام شهريه صندوق رفاه امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي آن نه ماه بعد از فراغت از تح -1 شرايط عمومي :
ارايه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حايز رتبه ملي و بين المللي براساس ضوابط -3به موسسه (تخفيف شهريه و...) وام صندوق تعاون و امداد دانشجويي وابسته  -2

شجويان رتبه برتر تا  -5حمايت مالي از مقاالت همايشي و علمي ، پژوهشي  -4موسسه  شهريه براي دان شي با مساحتيداراي فضاي مناسب آموزشي و پژوه -6درصد  25تخفيف 
گي دانشجويان برايمترمربع شامل كال س ها، آتليه ها، سايت هاي كامپيوتري، كارگاه ها و آزمايشگاه هاي تخصصي سالن اختصاصي (استيجاري) جهت تمرين و آماد 6000حدود 

 01732627953و  01732627952) تلفن7شركت در مسابقات استاني و ملي 
 01732627958, 01732627951 تلفن: - 5المعي  -خيام دهم -كوي خيام -كالنتريبلوار شهيد  -گرگان نشاني:

www.lighmanhakim.ac.ir آق قال گلستان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  استان 
 گرفت.طبق سهميه صندوق رفاه دانشجويان در هر نيمسال وام دانشجويي در اختيار متقاضيان قرار خواهد  شرايط عمومي :

 01734528612 تلفن: - 5المعي  -خيام دهم -كوي خيام -بلوار شهيد كالنتري -آق قال نشاني:
www.mirdamad.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  استان 

 01732471321 تلفن: - 4گرگان خيابان ولي عصر جنب عدالت  نشاني:
www.miladgihe.ac.ir مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان گلستان *  استان 

 01735230116 تلفن: -نبش بلوار الغدير  -خيابان كمربندي  -مينودشت  نشاني:
www.hirkania-bandargaz.ac.ir بندرگز -گلستان * موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  استان 

سال  شرايط عمومي : رشته درمقاطع كارداني و 21گرديده. همچنين در حال حاضر در دو فيلد علوم انساني و فني مهندسي با داشتن تاسيس  1388موسسه غيرانتفاعي هيركانيا در 
ياري ،دانشياري، استادي و همچنينكارشناسي و مهندسي مشغول به فعاليت مي باشد.از نظر امكانات آموزشي در حال حاضر داراي پنج عضو هييت علمي تمام وقت در رده هاي استاد

تابخانه ،انتشارات مي باشد.از نظريش از هشتاد مدرس مدعو با مدارك ارشد و دانشجوي داراي دكتري مشغول به تدريس بوده و داراي آزمايشگاه، كارگاه فني وحرفه اي، سايت ،كب
 د وزارت علوم مي باشد.نفر عضو هييت بوده و اساسنامه آن مورد تايي 9ساختار مديريتي اين موسسه داراي هفت نفر عضو هييت موسس و 

 01734367701 تلفن: - 4871688911كدپستي  -جاده بندرگز بندرتركمن -انتهاي بلوار شهيد مطهري  -شهرستان بندرگز نشاني:

www.GhadamYar.com

http://www.saee.ac.ir
http://www.shgol.ac.ir
http://www.shamsgonbad.ac.ir
http://www.fakhrodin-ag.ac.ir
http://www.komeil.ac.ir
http://www.golestan.ac.ir
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.gums.ac.ir رشت -گيالن * دانشگاه علوم پزشكي گيالن  استان 
 01333328845 تلفن: -آموزشي معاونت  -روبروي هتل پرديس  -بلوار امام خميني  -رشت  نشاني:

www.p-astaneashrafiye.tvu.ac.ir امام صادق(ع) -گيالن * آموزشكده فني و حرفه اي پسران آستانه اشرفيه  استان 
 نفر 22ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 01341122017 تلفن: -جاده كياشهر  3كيلومتر  -آستانه اشرفيه نشاني:
www.p-anzali.tvu.ac.ir گيالن * آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرانزلي استان 

 نفر 50ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 01344401811 تلفن: -بلوار آيت اله پيشوايي  -غازيان -بندر انزلي نشاني:

www.p-roodbar.tvu.ac.ir رستم آباد رودبار گيالن * آموزشكده فني و حرفه اي پسران استان 
 نفر 60ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 01334672157 تلفن: -بلوار وليعصر (عج)  -رستم آباد نشاني:
www.p-rasht.tvu.ac.ir گيالن * آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت استان 

 نفر 30ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 01333441647 تلفن: -جاده الكان بعد از ايران برك  4كيلومترفلكه گاز  -رشت نشاني:

www.p-lahijan.tvu.ac.ir گيالن * آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان استان 
 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 01342223088 تلفن: -خيابان كاشف شرقي بعد از خيابان تربيت معلم  -الهيجان نشاني:
www.d-rasht.tvu.ac.ir گيالن * آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت استان 

 نفر 25ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 01333427571 تلفن: -شهرك سيد احمد خميني  -بلوار پروفسور سميعي  -بلوار الكان  -رشت نشاني:

www.p-somesara.tvu.ac.ir سراحرفه اي پسران صومعه گيالن * دانشكده فني و  استان 
 نفر 43ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 01344328223 تلفن: -خيابان معلم  -خيابان بهشت زينبيه  -بلوار وليعصر(عج)  -صومعه سرا نشاني:
www.ahrar.ac.ir رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي احرار  استان 

 01332439113 تلفن: -شهرك سيد احمد خميني ره  -بعداز كارخانه ايران برك  -پروفسور سميعي بلوار  -بلوار الكان  -رشت  نشاني:
www.andishmand.ac.ir الهيجان -گيالن * موسسه غيرانتفاعي انديشمند  استان 

 01342420292 تلفن: -خيابان نخجير شرقي  -ميدان شيخ زاهد  -الهيجان  نشاني:
www.anvar-ol-olum.ac.ir بندرانزلي -گيالن * موسسه غيرانتفاعي انوار العلوم  استان 

شاغلين كالس ها بعدازظهر تشكيل مي گردد.  -1 شرايط عمومي : سازمان ها و يا  سه قسط امكان پذير -2براي رفاه حال كاركنان ادارات و  شهريه بصورت اقساطي و در  پرداخت 
به دانشجوياني كه تحت -4نفر باشد تخفيف داده مي شود.  20به شرطي كه تعداد ثبت نام كنندگان آن رشته در آن سال بيشتر از به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم  -3مي باشد. 

 44435498-44435060درصد تخفيف داده مي شود. شماره تلفن  10پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و يا سازمان بهزيستي مي باشند 
 03144435498, 01344435060 تلفن: -روبروي هتل مارال و ماهان  -كوچه خوش پيك  -بعد از رستوران حاج مرتضي  -ميدان ماال  -بندر انزلي  نشاني:

www.jdrasht.ac.ir رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  استان 
امكان تقســط شــهريه براي كليه-2شــهريه ثابت تخفيف داده مي شــود.  %50آيين نامه تخفيفدر پايان هرنيمســال به رتبه هاي اول تا ســوم هر ورودي مطابق -1 شــرايط عمومي :

شهري -3دانشجويان وجود دارد. سوم كسب نمايند تخفيف در  ه دادهبه دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مقامهاي اول تا 
 مه در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه وزارت علوم وتحقيقات فناوري وام دانشجويي پرداخت خواهدشد.مطابق آيين نا -4مي شود.
تالشـــان  -بلوار الكان  -رشـــت نشـــاني: 41969-11383كد پســـتي  -مجتمع آموزشـــي و پژوهشـــي جهاد دانشـــگاهي گيالن  -بلوار واليت  -فاز اول مســـكن مهر  -پل 

 01333448996, 01333448995, 01333465557 تلفن: -
www.deylaman.ac.ir الهيجان -گيالن * موسسه غيرانتفاعي ديلمان  استان 

شگاه را رعايت نمايد.  -1 شرايط عمومي : صوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين دان ست كليه مقررات و آيين نامه هاي م شجو موظف ا شجويان مي توانند با موافقت -2دان دان
شوند. صندوق  شهريه برخوردار  سال تحصيلي -4تسهيالت ويژه مالي براي دانشجويان  -3رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از وام  دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر 

شد.  شهريه ثابت معاف خواهند  سالن غذاخوري -5بر اساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از  كليه -6خواهران و برادران و بوفه دانشجويي مي باشد. اين دانشگاه داراي 
 013-42245503-4داشتن فضاي مناسب. تلفن -7دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 

 همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان شرايط خوابگاه :
,01342245501, 01342245500 تلفن: - 44145-1174صــندوق پســتي  -باالتر از كوچه يكم  -خيابان اســتخر معين -ميدان ابريشــم  -ابتداي ورودي الهيجان  نشــاني:

01342245502 
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.rahbordshomal.ac.ir رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  استان 
ارايه -4تقســيط شــهريه در طول ترم.  -3برخورداري كليه ي دانشــجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشــجويي.  -2تخفيف شــهريه براي رتبه هاي اول تا ســوم.  -1 شــرايط عمومي :

صندوق رفاه دانشجويان.  شهيد و امور ايثارگران ( تخفيف  -5تسهيالت به متقاضيان وام  شهيد، آزاده و جانباز باالي  100طرف قرارداد با بنياد  داشتن -6.  %25درصدي ) فرزندان 
كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله هاي علمي و پژوهشي. -8داراي سلف سرويس و برخورداري دانشجويان از يك وعده غذاي گرم.  -7فضاي بسيار مناسب. 

 ارايه خدمات مشاوره اي به دانشجويان در مركز مشاوره موسسه. -10سايت مجهز به رايانه.  -9
 همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگران شرايط خوابگاه :

01333440333, 01333440555, 01333425515 تلفن: - 41931-65151كد پستي  -متر باالتر از پل طالشان  500 -بلوار پروفسور سميعي  -جاده الكان  -رشت  نشاني:
www.sardarjangal.ir رشت -غيرانتفاعي سردار جنگل گيالن * موسسه  استان 

شهريه برخوردار مي گردند.  -1 شرايط عمومي : اردوها و بازديدهاي علمي و تفريحي با همكاري اساتيد، موسسه و دانشجويان برگزار مي گردد. -2دانشجويان رتبه برتر از تخفيف 
شهيد و امور ايثارگران، جانبازان و كميته  -3 سه با بنياد  س ستي همكاري دارد. اين مو سازمان بهزي صندوق رفاه -4امداد(ره) و  سهيالت  سه مي توانند از ت س شجويان اين مو دان

 دانشجويي بهرمند گردند.
 01333229466 تلفن: - 310پالك  -انتهاي بن بست زارع -جنب بانك پاسارگاد -روبروي تقاطع معلم -بلوار آيت اهللا طالقاني -رشت نشاني:

www.tusd.ir رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  استان 
تخفيف شهريه ثابت براي رتبه هاي اول هر رشته. -2تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول، براي دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول انتخاب نمايند. -1 شرايط عمومي :

شهريه در طول ترم. -3 سيط  شجويان  -4تق شجويان) تعلق خواهد گرفت. به دان صندوق رفاه دان شهريه ( ضي وام كمك هزينه پرداخت  شجويان يك نوبت غذا با نرخ-5متقا به دان
 درصد. 25درصدي) فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باالي 100طرف قرارداد با بنياد شهيد و ايثارگران (تخفيف -6دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي گردد. 

 همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه خودگردان. شرايط خوابگاه :
 01332220918, 01332241663 تلفن: - 41536-64389كدپستي  -كوچه آفاق  -خيابان سعدي -رشت نشاني:

www.uni.com آستارا -گيالن * موسسه غيرانتفاعي شهريار  استان 
 01344804010 تلفن: -خيابان خواجه نصيرالدين طوسي  -آباد شهرك عباس  -آستارا  نشاني:

www.ghadr.ac.ir كوچصفهان رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي قدر  استان 
ــرايط عمومي : ــوم به ترتيب از  -1 ش ــهريه ثابت برخوردار خواهند شــد.  20و  30،  50دانشــجويان رتبه هاي اول تا س دانشــجويان از وامامكان برخورداري  -2درصــد تخفيف ش

 دانشجويي فراهم است.
 01334552247 تلفن: -بين فلكه گاز و ميدان امام رضا(ع)  -ضلع شمالي كمربندي  -كوچصفهان  -رشت  نشاني:

www.ghadir.ac.ir لنگرود -گيالن * موسسه غيرانتفاعي قدير  استان 
 01342565125 تلفن: -خيابان شهيد شيخي  -بلوار كشاورز  -لنگرود  نشاني:

 رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي كادوس  استان 
دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته در ايام تحصيل -2امكان بهره مندي از وام تحصيلي صندوق رفاه در هر نيمسال تا مبلغ هفت ميليون و پانصدهزار ريال  -1 شرايط عمومي :

شهريه ثابت تا  سه از تخفيف در  س شوند.  %35سقف در مو شهر  -3بهره مند مي  سطح  شجويان از خوابگاه هاي خودگردان در  ستفاده دان شهريه ثابت و متغير براي -4امكان ا
 بر اساس مصوبه هيأت امنا افزايش مي يابد. 1399-1400دانشجويان ورودي سال تحصيلي 

 01333265148, 01333236921 تلفن: - 4134713599كدپستي  - 48پالك  -نرسيده به سه راه معلم -خيابان سعدي -رشت  نشاني:
www.kooshyar.ac.ir رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي كوشيار  استان 

شهريه داده  -1 شرايط عمومي : سطح ملي و جهاني تخفيف در  شي در  شته و هر ورودي و همچنين به مدال آوران علمي و ورز سوم هر ر شجويان رتبه اول تا  شدبه دان به -2خواهد 
سه ارايه مي گردد س سرويس مو سلف  شجويي در  شجويان يك نوبت غذا با نرخ دان شوند -3دان شهريه برخوردار  شجويان مي توانند از وام  شجويان از مزاياي بيمه -4دان كليه دان

درصد شهريه و به فرزندان جانباز100با بنياد شهيد و امور ايثارگران تخفيف درصد طبق قرارداد 25به دانشجويان فرزند شهيد،آزاده و جانبازباالي  -5حوادث برخوردار خواهند شد
 امكان تحصيل رايگان دانشجويان تحت پوشش بهزيستي كشور. -6درصد طبق مصوبه داخلي هيات رييسه موسسه اعطاي تخفيف شهريه در نظرگرفته مي شود25كمتر از 

 دانشجويان دختر در خوابگاه هاي متعلق به موسسه صورت مي پذيرد.تامين خوابگاه براي كليه  شرايط خوابگاه :
 01332124498, 01333124497 تلفن: - 4163914389كدپستي  - 86انتهاي خيابان -گلسار-رشت نشاني:

www.gil.ac.ir رودبار -گيالن * موسسه غيرانتفاعي گيل  استان 
 01334674613 تلفن: -وليعصر انتهاي بلوار  -شهر رستم آباد  -رودبار  نشاني:

www.mehrastan.ac.ir آستانه اشرفيه -گيالن * موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  استان 
ولمي، شاداب موسسه آموزش عالي مهرآستان با هيات علمي برجسته و مجرب در دل طبيعت هميشه سبز گيالن در مجموعه اي به مساحت پنج هكتار و در محيطي ع شرايط عمومي :

ــتوران، بوفه و ... آماده پذيرش دا ــالن ورزش، رس ــگاه، كتابخانه، س ــايت رايانه، آزمايش ــي و آكادميك از جمله س ــد. تلفن:جذاب با كليه امكانات آموزش ــجويان گرامي مي باش نش
01342166104 

 01342166102, 01342166101, 01342166100 تلفن: -بلوار دانشگاه  -آستانه اشرفيه  نشاني:
www.mehraeen.ac.ir گيالن * موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي استان 

 01344400271 تلفن: -بوستان يكم _طالب آباد-منطقه آزاد انزلي -بندرانزلي  نشاني:
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.lums.ac.ir خرم آباد -لرستان * دانشگاه علوم پزشكي لرستان  استان 
 06633120149 تلفن: -جاده بروجرد  5كيلومتر  -كمالوند -خرم آباد نشاني:

www.p-borujerd.tvu.ac.ir لرستان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران بروجرد استان 
 نفر 50ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 06642508830 تلفن: -جاده دانشگاه آزاد اسالمي  -ميدان نواب صفوي  -بروجرد نشاني:
www.lorestan.tvu.ac.ir لرستان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران خرم آباد استان 

 نفر 120ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 06633120567 تلفن: -جاده تهران شهرك دانشگاهي كمالوند  5كيلومتر  -خرم آباد نشاني:

www.p-doroud.tvu.ac.ir لرستان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران دورود استان 
 نفر 30ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 06643233900 تلفن: -بروجرد  -جاده دورود  7كيلومتر  -دورود نشاني:
www.d-boroujerd.tvu.ac.ir لرستان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران بروجرد استان 

 نفر 25ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 06642504371 تلفن: -خيابان رودكي خيابان شهيد مهرافزون انتهاي  -بروجرد نشاني:

www.khoramabad.tvu.ac.ir لرستان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد استان 
 نفر 20ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 06633120407 تلفن: -آزاد جاده تهران شهرك دانشگاهي كمالوند نرسيده به دانشگاه 6كيلومتر -خرم آباد نشاني:
www.afarinesh.ac.ir بروجرد -لرستان * موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر استان 

شند. -1 شرايط عمومي : شهريه برخوردارمي با شنواره خوارزمي از تخفيف ويژه  شدگان المپيادها و ج شهريه  -2پذيرفته  سال از تخفيف ويژه  شجويان ممتاز در هر نيم برخورداردان
دانشجويان در هر ترم مي توانند از مزاياي وام شهريه اختصاص يافته از صندوق - 4خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران از تخفيف ويژه شهريه برخوردار مي باشند.  -3خواهند شد. 

دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك (برادر،خواهر،فرزند،همسر)-6ر مي گيرند. كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرا -5رفاه وزارت علوم برخوردارشوند. 
سقف  شهريه تا  شد.  20مادامي كه به طور همزمان در اين موسسه تحصيل مي كنند از تخفيف  شجويان هر روز از وعده غذايي گرم (ناهار)با قيمت -7درصد برخوردار خواهند  دان

 info@afarinesh.ac.irد مي گردند. پست الكترونيكي:دانشجويي در سالن غذاخوري بهرمن
 اين موسسه داراي خوابگاه خود گردان براي خواهران و برادران است. شرايط خوابگاه :

 06642468255, 06642468397 تلفن: - 593صندوق پستي  -كوي وليعصر(عج)  -اسالم آباد شمالي  -جاده كمربندي  -بروجرد  نشاني:
www.juyandeganelm.ac.ir كوهدشت -لرستان * موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  استان 

 06632640044 تلفن: -طبقه همكف فرهنگسراي ارشاد  -خيابان ارشاد  -ميدان قدس  -كوهدشت  نشاني:
 لرستان -لرستان * موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  استان 

 06632221995 تلفن: -جنب پارك واليت  - خيابان امام -پلدختر  نشاني:
www.yasinihebrj.ac.ir بروجرد -لرستان * موسسه غيرانتفاعي ياسين  استان 

 خوابگاه ندارد. شرايط خوابگاه :
 06642469040 تلفن: - 6918958613كدپستي  نشاني:

www.ausmt.ac.ir مازندران * دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل استان 
 01144153453 تلفن: - 35اباذر  -خيابان طالقاني  -آمل  نشاني:

www.mubabol.ac.ir مازندران * دانشگاه علوم پزشكي بابل استان 
 اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. شرايط خوابگاه :

 01132190601 تلفن: -خيابان گنج افروز  -بابل نشاني:
www.mazums.ac.ir ساري -مازندران * دانشگاه علوم پزشكي مازندران  استان 

يان پذيرفتهدانشگاه علوم پزشكي مازندران به دليل محدوديت ظرفيت خوابگاه هاي دانشجويي تعهدي در خصوص ارايه تسهيالت رفاهي و خوابگاهي به دانشجو -1 شرايط خوابگاه :
دانشكده پرستاري بهشهر-3و پيراپزشكي آمل فاقد خوابگاه پسران مي با شد و خوابگاه خواهران به صورت خودگردان و محدود واگذار مي گردد. دانشكده پرستاري  -2شده ندارد. 

 به دانشجويان شهريه پرداز، مهمان، جابجايي، انتقالي و سنواتي برابر آيين نامه اسكان خوابگاه تعلق نمي گيرد. -4فاقد خوابگاه مي باشد. 
 01133044052 تلفن: -ميدان امام  -ساري نشاني:

www.p-amol.tvu.ac.ir دكتر شريعتي -مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  استان 
 نفر 56ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 01143140622 تلفن: -محمودآباد بعد از دو راهي اوجي آباد  5كيلومتر  -آمل نشاني:
www.p-babol.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي پسران بابل استان 

 نفر 60ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 01132348002 تلفن: -خيابان دانشجو -ميدان اميرپازواري-اميركال -بابل نشاني:
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.p-behshahr.tvu.ac.ir پسران بهشهرمازندران * آموزشكده فني و حرفه اي  استان 
 نفر 15ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 01134576440 تلفن: -كوچه پويندگان  -خيابان قايم  -ميدان قايم  -بهشهر نشاني:
www.p-ramsar.tvu.ac.ir مالصدرا -مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي پسران رامسر  استان 

 نفر 70 ظرفيت خوابگاه خودگردان شرايط خوابگاه :
 01155246370 تلفن: -باغ ملي  -رامسر نشاني:

www.p٢-sari.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو ساري استان 
 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :

 01133352007 تلفن: -سه راه جويبار جنب دانشگاه علوم پزشكي مازندران  -ساري نشاني:
www.noshahr.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي پسران نوشهر استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 01152055210 تلفن: -مزگا جنب دانشگاه فرهنگيان  -جاده نور  5كيلومتر  -نوشهر نشاني:

www.d-amol.tvu.ac.ir توحيد -آمل مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي دختران  استان 
 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 01143124001 تلفن: -ابتداي شهرك صادقيه  - 43درياي  -خيابان طالب آملي  -آمل نشاني:
www.d-babol.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 01132203753 تلفن: -كمربندي شرقي ، كوچه استخر وليعصر(عج)، مقابل تكيه سيدجالل  -بابل نشاني:

www.d-sari.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري استان 
 نفر 75ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 01133434366 تلفن: -جاده ساري نكاء روبروي پل سمسكنده  5كيلومتر -ساري نشاني:
www.k-sari.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده كشاورزي پسران ساري استان 

 نفر 30ظرفيت خوابگاه خودگردان  شرايط خوابگاه :
 01133137079 تلفن: -اتوبان ساري به قائمشهر  5كيلومتر  -ساري  نشاني:

www.maztc.tvu.ac.ir امام محمدباقر(ع) -اي پسران شماره يك ساري  مازندران * دانشكده فني و حرفه استان 
 نفر 160ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 01133032851 تلفن: -بلوار خزر ، خيابان شهيد استاد مطهري  -ساري نشاني:
www.dfm.tvu.ac.ir آبادمازندران * دانشكده فني و حرفه اي پسران محمود  استان 

 نفر 75خوابگاه ملكي ظرفيت  شرايط خوابگاه :
 01144748841 تلفن: -بلوار شهداي نفتكش  -خيابان آزادي  -محمودآباد نشاني:

www.shomal.ac.ir آمل -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي شمال  استان 
ستورالعمل مربوط از پرداخت-1 شرايط عمومي : ساس د سال تحصيلي برا شجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي درهر شهريه ثابت معاف خواهند بود. دان شجويان-2درصدي از  به دان

سنه تعلق خواهد گرفت  سهيالت بانكي قرض الح ضي ت شد. -3متقا صيلي داده نخواهد  صي تح صيلي مرخ سال تح شتر مي توانند به -4دراولين نيم سب اطالعات بي داوطلبان براي ك
 تارنماي دانشگاه مراجعه كنند.

 هيچ گونه تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد ولي دفترتهيه مسكن دانشجو واقع دردانشگاه دراين زمينه همكاري الزم را بعمل خواهد آورد.دانشگاه  شرايط خوابگاه :
 01144203712, 01144203711, 01144203710 تلفن: - 731صندوق پستي  نشاني:

www.mohaddes.ac.ir نور -محدث نوري مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي عالمه  استان 
 01144510052 تلفن:

www.ustmb.ac.ir بابل -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  استان 
 01132466206 تلفن: - 12سرداران  -بابل  نشاني:

www.haraz.ac.ir آمل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  استان 
 011)44296838 - 44298626 - 44296835دانشجويي تحت نظر دانشگاه وجود دارد. تلفن: (رستوران  شرايط عمومي :

 خوابگاه دانشجويي تحت نظر دانشگاه وجود دارد. شرايط خوابگاه :
 01144296838, 01144296835, 01144298626 تلفن: -كوچه تختي سمت چپ  29انتهاي دريا  -خيابان طالب آملي  -آمل نشاني:

www.amol.ac.ir مازندران * موسسه غيرانتفاعي آمل استان 
ارايه خواهد شد . به دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول و دوم و سوم هر رشته) بر اساس ضوابط و مصوبات هييت امناء موسسه در هر نيمسال تخفيف شهريه متغيير -1 شرايط عمومي :

سب -2 صيل حايز ك شجوياني كه در طول مدت تح شد .  دان سه برخوردار خواهند  س شهريه طبق قوانين مو شوند از تخفيف  سطح ملي  شي در  شهريه -3مقام هاي علمي و ورز
سيط مي شجويان در طول مدت تحصيل تق شجويان تعلق ميدان شجويي نيز به كليه دان شهدا و ايثارگران گرامي، مطابق آيينخانواده -4گيرد. شود و وام دان خفيفنامه از تهاي معزز 

 01144152691-4شهريه استفاده خواهند كرد. تلفن 
 شود.براي كليه دانشجويان خوابگاه به صورت خودگردان در نظر گرفته مي شرايط خوابگاه :

 01144152693, 01144152692, 01144152691 تلفن: - 20پالك  -خيابان فياض بخش  -بلوار طالب آملي  -آمل  نشاني:
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.aihe.ac.ir تنكابن -مازندران * موسسه غيرانتفاعي آيندگان  استان 
شهريه در طول تحصيل -1 شرايط عمومي : سيط  شجويان ممتاز -2تق شهريه به دان شجويي -3تخفيف  شجويي -4پرداخت وام دان شجويي -5بيمه حوادث دان ارايه -6امكان كار دان

-9برگزاري دوره هاي زبان انگليسي و فني و حرفه ايي در دانشگاه -8و كارگاه هاي آموزشي و تحقيقاتي پيشرفته مجهز بودن به آزمايشگاه ها -7خدمات رايگان پزشكي و مشاوره 
دانشگاه ميسره را براي فعاليت هاي بيرون از اعطاي تسهيالت ويژه به خانواده هاي شهدا جانبازان و ايثارگران. ضمناْ اين موسسه با عقد قرارداد همكاري با مراكز علمي و صنعتي زمين

 01154288851-4مي نمايد. تلفن:
 معرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه به خوابگاه هاي وابسته به دانشگاه شرايط خوابگاه :

 01154288853, 01154288852, 01154288851 تلفن: -جنب سالن ورزشي شهيدان حيدري  -خيابان فردوسي غربي  -تنكابن  نشاني:
www.adib-mazandaran.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  استان 

شود.  -1 شرايط عمومي : شهريه ثابت تخفيف داده مي  سوم را كسب كنند درصدي از  شرايط الزم وام -2در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا  به دانشجويان با 
شود.  -3تعلق مي گيرد.  شجويان غذاي يارانه اي داده مي  شهيد و ايثارگران -4به دان شهريه ثابت و متغير فرزندان  صوص پرداخت  شهيد و امور ايثارگران در خ همكاري با بنياد 

شد.  -5انجام مي پذيرد.  شجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند  شته هاي مختلف فرهنگي، ورزشي -6دان شجوياني كه در ر ستاني رابه دان ، علمي و ... رتبه هاي برتر كشوري يا ا
شود.  شهريه ثابت تخفيف داده مي  سسه وجود دارد.  -7كسب نمايند درصدي از  سرويس اياب و ذهاب مو ستفاده از  شجويان با ا سالن ورزشي -8امكان تردد دان سسه داراي  مو

 01133034156و  011-33033941-43سرپوشيده و زمين فوتبال براي استفاده دانشجويان مي باشد. تلفن 
 01133033943, 01133033942, 01133033941 تلفن: -جاده فرح آباد  6كيلومتر  -ساري  نشاني:

www.andishesazan.ac.ir نكا -مازندران * موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران  استان 
سه و خوابگاه طبق تعرفه وزارت علوم  -1 شرايط عمومي : س شجويان در مو صيلي - 2ارايه غذاي گرم براي دان سوم در هر ترم تح شجويان ممتاز اول تا  شهريه به دان تخفيف ويژه 

شي مربوطه  سه را به عنوان اولويت اول انتخاب نمايند از تخفيف  - 3درگروه آموز س شجوياني كه اين مو شهريه ثابت د 30دان صد  شد. در اينترنت -4ر ترم اول بهره مند خواهند 
شهريه از ابتداي ثبت نام و انتخاب واحد تا پايان تحصيل  -5پرسرعت (رايگان) براي همه دانشجويان  سفر راهيان -6تقسيط كل  شامل اعزام به  كليه دانشجويان از امكانات رفاهي 

سال شند.  نور و اردوهاي علمي و تفريحي ، زيارتي و پژوهشي در هر  شجويان ممتاز در ترم تحصيلي مربوطه  -7برخوردار مي با تقدير از - 8تخفيف هزينه خوابگاه خودگردان به دان
سال با اهداي جوايز  شجويان فعال در حوزه علمي و فرهنگي و پژوهشي در پايان هر  شهريه ثابت  -9دان ستند از تخفيف  ستي ه شجوياني كه تحت پوشش كميته امداد و بهزي 20دان

صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم  - 10درصد درهر ترم تحصيلي.  شهيد و امور - 11پرداخت وام دانشجويي از طريق  سازمان بنياد  شهريه به دانشجويان تحت پوشش  تخفيف 
 جهت اطالعات بيشتر به تارنماي موسسه مراجعه شود. info@andishesazan.ac.irنشاني ايميل موسسه  -12ايثارگران 

 خوابگاه خودگردان مجهز براي دانشجويان دختر شرايط خوابگاه :
 01134742444, 01134746689 تلفن: - 48419 -17155كدپستي  -جنب بانك ملي شعبه امامت -خيابان انقالب-نكا-مازندران نشاني:

www.parsa.ac.ir بابلسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي پارسا  استان 
 01135250682 تلفن: - 11بلوار شهيد شريفي خيابان شهيد كهن كوچه شهيد محمد حسين پور پالكبابلسر  نشاني:

www.heip.ac.ir فريدونكنار -مازندران * موسسه غيرانتفاعي پرديسان  استان 
 01135652139 تلفن: -خيابان امام  -فريدونكنار نشاني:

www.pd.ac.ir چالوس -ويندگان دانش پمازندران * موسسه غيرانتفاعي  استان 
شد . -1 شرايط عمومي : شهريه ترم بعد داده خواهد  سس تخفيف ويژه اي در  صوبه هيات مو ضوابط و م ساس  صيلي برا شته تح شجويان ممتاز در هر ر شجويان براي -2به دان دان

صندوق رفاه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري (  شجويي  شهريه مي توانند از وام دان ستفاده نمايند . پرداخت  صندوق رفاه ) ا صورت تامين بودجه از طرف  شجويان يك-3در  به دان
شود .  سسه ارايه مي  سرويس مو سلف  شجويي در  شاهد و-4نوبت غذاي گرم با نرخ دان شهريه ثابت و متغير فرزندان  شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت  همكاري با بنياد 

ص-5ايثارگران  شهريه به  ساطي پرداخت  شجويي -6ورت اق شجويان ار بيمه حوادث -7اردوهاي علمي دان ستاني و-8برخورداري دان شي ا شجوياني كه در المپياد ورز تقدير از دان
 تخفيف شهريه براي تحصيل همزمان دو يا سه نفر دانشجو در يك خانواده-9كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده اند . 

 به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات به صورت خوگردان معرفي خواهند شددانشجويان  شرايط خوابگاه :
 01152217626 تلفن: - 46619-34816كوچه فلسطين كدپستي  -شهريور  17خيابان  -ميدان معلم  -چالوس  نشاني:

www.tamishan.ac.ir بهشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي تميشان  استان 
 01134546482 تلفن: -زير پل هوايي  -انتهاي خيابان امام  -بهشهر  نشاني:

www.ihetohid.ac.ir گلوگاه مازندران -مازندران * موسسه غيرانتفاعي توحيد  استان 
 01134661062 تلفن: -جاده گلوگاه به بهشهر  3كيلومتر  -شهرستان گلوگاه -مازندران  نشاني:

www.khazar.ac.ir محمود آباد -موسسه غيرانتفاعي خزر مازندران *  استان 
ريه ثابت ترم اولدانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شه -1 شرايط عمومي :

درصــد تخفيف شــهريه ثابت ترم اول برخوردار 40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17آموزان با معدل ديپلم كليه دانش  -2مند خواهند شــد. درصــد بهره25و  35، 45به ميزان 
دانشجويان اين موسسه از مزاياي-4باشند از مزاياي ويژه اي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند شد. 500دانشجوياني كه رتبه آنان در كنكور كمتر از  -3خواهند شد. 

شد. و صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند  شهريه  ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تا -5ام  10فارغ التحصيالن ممتاز اين موسسه طبق 
دانشجويان-7مي توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند.  كليه دانشجويان-6% مازاد بر ظرفيت بدون آزمون در مقطع باالتر همين موسسه مي توانند ادامه تحصيل دهند. 

همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در-8درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود.  35،50، 75رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت 
شهريه ثابت و متغير ف شهيد و ايثارگران خصوص پرداخت  سسات-9رزندان  شگاه ها و مو شي دان سابقات علمي و فرهنگي و يا ورز سسه در م شجوياني كه به نمايندگي از مو به دان

آزادگان ، خانواده هايحافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و  -10آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت . 
شهريه برخوردار خ ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف  سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ... بر اساس  سيستم -11واهند بود كم درآمد و بي  دارا بودن 

 وايرلس (اينترنت بي سيم) در موسسه به صورت رايگان
 دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد گرفتبه كليه  شرايط خوابگاه :

 01144733996, 01144732360 تلفن: -خيابان درياي نوزدهم  -خيابان آزادي  -محمودآباد  نشاني:

www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.rahedanesh.ac.ir بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي راه دانش  استان 
شهريه با نرخ  -1 شرايط عمومي : سال  تخفيف ويژه -2درصد  4وام  شاهد و ايثارگر  -3براي دانشجويان ممتاز در كليه رشته ها در هر  شهريه براي خانواده هاي معظم  -4تخفيف 

تخفيف شـهريه براي دانشـجوياني كه به نمايندگي از موسـسـه در -5همكاري با بنياد شـهيد و امور ايثارگران در خصـوص پرداخت شـهريه ثابت و متغير فرزندان شـهيد و ايثارگر 
سوم را كسب نمايند.  سسات آموزش عالي مقام هاي اول تا  شگاه ها و مو شي دان سابقات علمي و فرهنگي و ورز سسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين -6م داوطلباني كه در ميان مو

 موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.
 دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان معرفي مي شوند. خوابگاه :شرايط 

,01132379914, 01132379913 تلفن: - 47157-47441كدپســـتي  -خيابان تربيت معلم  -چهارراه معتمدي  -ميدان شـــهيد بزاز  -كمربندي شـــرقي  -بابل  نشـــاني:
01132379915 

www.rnsari.ac.ir ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش مازندران *  استان 
 01133136801 تلفن: -روستا شرفدار كال -جنب هتل نويد  -جاده ساري به قايمشهر  5كيلومتر  -ساري  نشاني:

www.rahman.ac.ir رامسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي رحمان  استان 
شند. -1 شرايط عمومي : شهريه برخوردار مي با شته در هرترم از تخفيف  سوم هر ر شجويان -2نفرات اول تا  صندوق رفاه دان شجويي مي توانند از وام  ضي وام دان شجويان متقا دان

كليه دانشــجويان از مزاياي بيمه حوادث-4دانشــجويان تحت پوشــش بنياد شــهيد،كميته امدادوبهزيســتي از تخفيف شــهريه برخوردار خواهند شــد. -3وزارت علوم اســتفاده نمايند.
شد. شجويي برخوردار خواهند  شجويان وجود دارد. -5دان ستفاده از يك وعده غذاي گرم(نهار) براي دان صدور گواهينامه معتبر بين المللي با -6امكان ا ارايه كارگاه هاي تخصصي و 

ار ايه خدمات مشاوره تحصيلي،خانواده و... توسط مشاوران -9پرداخت شهريه بصورت اقساطي  -8براي دانشجويان  wifiاستفاده از خدمات اينترنت  -7همكاري ارگان هاي ذيربط 
 rahmanuni@gmail.com -11استفاده از فضاي سايت كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگان.  -10موسسه 

 خوابگاه خواهران موسسه استفاده نمايند.دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي توانند از  شرايط خوابگاه :
 01155230513, 01155230512, 01155230511 تلفن: -جنب اداره گاز  -چهارراه بسيج  -رامسر  نشاني:

www.rodaki.ac.ir تنكابن -مازندران * موسسه غيرانتفاعي رودكي  استان 
 01154235561 تلفن: -خيابان شهيد پورتقي  -سه راه خرم اباد  -تنكابن  نشاني:

www.rouzbahan.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي روزبهان  استان 
 01133701701 تلفن: -كيلومتر يك جاده دريا  -ساري نشاني:

www.saroyeh.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سارويه  استان 
شجويان داراي  -1 شرايط عمومي : شهريه ثابت و متغير در يك ترم معاف خواهند بود.  200تا  1رتبه در بدو ورود دان ساس -2از پرداخت  شجويي بر ا شجويان از وام هاي دان دان

ساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي،مركز رايانه،كارگاه،آزمايشگاه و كت -3ضوابط وزارت علوم بهره مند خواهند بود.  ستفاده از ا يك -4ابخانه امكانات آموزشي:ا
سه با قيمت يارانه اي توزيع ميگردد.  س سرويس مو سلف  شود. -.5نوبت غذاي گرم در  سوم) در هر ترم تخفيف ويژه داده مي  شجويان ممتاز (نفرات اول تا  شجويان از -6به دان دان

جوياني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) باشند از تخفيف شهريهدانش -8موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب رايگان مي باشد.  -7بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 
 برخوردار خواهند شد.

 01133685892 تلفن: -جاده دريا  10كيلومتر  -ميدان فرح آباد -ساري نشاني:
www.sabz.ac.ir آمل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سبز  استان 

 01143272969 تلفن:
www.samangan.ac.ir آمل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سمنگان  استان 

 01144251495 تلفن: - 4615677995كدپستي  13آمل خيابان طالقاني كوچه اباذر  نشاني:
www.sana.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سنا  استان 

 01133033131 تلفن: -آزاد اسالمي جاده دريا.روبروي دانشگاه  7ساري.كيلومتر  نشاني:
www.shafagh.ac.ir تنكابن -مازندران * موسسه غيرانتفاعي شفق  استان 

صورت اقساطي -1 شرايط عمومي : شهريه به  شهريه به دانشجويان ممتاز در هر نيمسال  -2امكان پرداخت  صندوق رفاه  -3ارايه تخفيف  شهريه  پرداخت وام بانك-4پرداخت وام 
 همكاري الزم با خانواده هاي معظم تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برابر مقررات آن بنياد -5جهت پرداخت شهريه  2الحسنه رسالت با كارمزد %قرض 
 01154266958, 01154266957 تلفن: - 20كوچه مرداب -شهريور 17خيابان -نشتارود-نكابنت نشاني:

www.mit.ac.ir بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران مازندران *  استان 
سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف -1 شرايط عمومي : شد.  15و  20، 25نفرات اول تا  شهريه ثابت برخوردار خواهند  دانشجويان در طول تحصيل مي-2درصد 

شاوره، كتابخانه  شجويي، مركز م سرويس، بوفه دان سلف  ستفاده نمايند. توانند از خدمات  سايت رايانه ا سب مقام هاي علمي،-3و  صيل حايز ك شجوياني كه در طول مدت تح دان
اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و-5استفاده از اساتيد مجرب و بنام كشوري و استاني. -4فرهنگي، هنري و ورزشي شوند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد. 

صنعتي نوشيرواني بابل دانشجويان اين موسسه مي توانند -6دانش آموختگان. فناوري به  از امكاناتبا توجه به تفاهم نامه في مابين موسسه با دانشگاه علوم پزشكي بابل و دانشگاه 
ستفاده نمايند.  به دانشجويان در-8ر هندوستان جهت تبادل دانشجو و استاد. داراي تفاهم همكاري با دانشگاه تكنولوژي دهلي نو كشو -7آموزشي، پژوهشي و آزمايشگاهي موجود ا

شود.  سرويس داده مي  سلف  شد. -9يك نوبت، غذا با نرخ دانشجويي در  سال تحصيلي از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند  دانشجويان-10كليه دانشجويان در هر 
صندوق شجويي  شهريه مي توانند از وام دان ستفاده نمايند.  براي پرداخت  شجويان برابر مصوبات هيات-11رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ا شهريه دان امكان تقسيط قسمتي از 

مات آموزشيكليه خد-13همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي پذيرد. -12امناء و هيات رييسه فراهم مي باشد. 
 به صورت اينترنتي انجام مي شود.

 خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي به صورت خودگردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است. شرايط خوابگاه :
 01135100107, 01135100105 تلفن: - 47481-61136كد پستي  - 744صندوق پستي  -جاده بابل به قايمشهر  5كيلومتر  -بابل  نشاني:

www.GhadamYar.com
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 هاها و فرمدانشگاه/شرايط و ضوابط  سومفصل                                       1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

  169صفحه  
 

اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.tabarestan.ac.ir چالوس -مازندران * موسسه غيرانتفاعي طبرستان  استان 
درصد در طول 10،20،30دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول تا سوم هر رشته) بر اساس ضوابط و مصوبات هيات امنا ي موسسه در هر نيمسال به ترتيب از تخفيف  -1 شرايط عمومي :

شوند. صيل بهره مند مي  شجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري ،وام -2دوره تح صندوق رفاه دان صاص اعتبار از جانب  صورت اخت شد.در  شجو پرداخت خواهد  -3شهريه به دان
وري شوند مشمول تخفيف شهريهدانشجويان برتر در مسابقات علمي ،فرهنگي ، هنري و ورزشي كه در زمان تحصيل موفق به كسب رتبه هاي برتر در سطح استاني ،منطقه اي و كش

شد.  شاهد،جانبازان وآزادگان با ارايه تاييديه از بنياد -4خواهند  شتر بهفرزندان  سب اطالعات بي شد. براي ك صيل رايگان بهره مند خواهند  شهيد مطابق با آيين نامه مربوطه از تح
 info@tabarestan.ac.irنشاني پست الكترونيك  -5تارنماي موسسه مراجعه شود. 

 01152225996, 01152240120 تلفن: -خيابان هفده شهريور  -چالوس  نشاني:
www.tabari.ac.ir بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي طبري  استان 

 01132257321 تلفن: -جنب مسجدالنبي  -ميدان كشوري  -بابل  -مازندران  نشاني:
www.aab.ac.ir بهنمير بابلسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  استان 

برخورداري -2درصد شهريه ثابت) برخوردار خواهند شد.  15،20،25تخفيف ويژه شهريه دانشجويي (به ترتيبنفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال از -1 شرايط عمومي :
شهريه .  ساطي  شجويي و پرداخت اق صندوق رفاه دان ستي و ... در-3از وام  شهيد و امورايثارگران ،كميته امداد حضرت امام خميني(ره)،بهزي همكاري با ادارات و نهادهايي نظير بنياد 

پرداخت جوايز ويژه به دانشجوياني كه -5استفاده دانشجويان از خدمات سلف سرويس،بوفه دانشجويي، مركز مشاوره، كتابخانه و سايت رايانه .  -4جهت اخذ شهريه دانشجويان . 
 در طول مدت تحصيل حايز كسب مقام هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي شوند.

 خوابگاه خودگردان مي باشد.موسسه داراي  شرايط خوابگاه :
 01135750810 تلفن: -خيابان دانشگاه  -بلوار امام خميني(ره)  -بهنمير  -بابلسر  نشاني:

www.ahelli.ir مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس استان 
 01152282882 تلفن: -روبروي دانشكده فني و مهندسي _شهريور  17خيابان _چالوس نشاني:

www.a-tabarsi.ir قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  استان 
شد. -1 شرايط عمومي : شجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند  شهيد، آزاده و جانباز باالي -2كليه دان شجويان فرزند  شهيد و امور 25به دان صد طبق قرارداد با بنياد  در

شهريه تعلق مي گيرد.  100ايثارگران تخفيف  ارايه خدمات مشاوره تحصيلي و اجتماعي به كليه -4موسسه مجهز به اينترنت رايگان جهت استفاده دانشجويان مي باشد  -3درصد 
 تقسيط شهريه در كل طول تحصيل ترم به ترم -6اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان -5دانشجويان. 

 01142294213, 01142294538 تلفن: -روبروي جاده نظامي  -جنب هتل تالر  -جاده بابل  -قايمشهر  نشاني:
www.aryan.ac.ir امير كال بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  استان 

سوم در هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از-1 شرايط عمومي : شد.  نفرات اول تا  شهريه مي توانند از دو نوع وام -2هداياي نقدي بهره مند خواهند  دانشجويان براي پرداخت 
 دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وام تحصيلي قرض الحسنه دانشگاه استفاده نمايند.

 موسسه بهره مند شوند.خواهران دانشجو مي توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت  شرايط خوابگاه :
 01132355000 تلفن: -نبش خيابان دانشگاه  -كمربندي  -اميركال  -بابل  نشاني:

www.farvardin.ac.ir قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي فروردين  استان 
 01142294276تخفيف شهريه به دانشجويان برتر هر ترم تلفن :  شرايط عمومي :

 01142294275, 01142294274, 01142294273 تلفن: -جاده نظامي  4كيلومتر  -قايمشهر  نشاني:
www.kavosh.ac.ir محمود آباد -مازندران * موسسه غيرانتفاعي كاوش  استان 

 01144734254 تلفن: - 67ك نسيم  -خ امام  -محموداباد  نشاني:
www.kasraramsar.ac.ir رامسر -كسري مازندران * موسسه غيرانتفاعي  استان 

شجويي وزارت علوم  -1 شرايط عمومي : صندوق رفاه دان شهريه  ساطي در طول ترم  -2پرداخت وام  سرويس  -3شهريه اق سلف  صورت روزانه در  شنايي با -4سرو ناهار ب براي آ
 دانشگاه و اساتيد به تارنماي موسسه مراجعه شود.

 01155220487 تلفن: -متري طالقاني ابتداي بلوار بيست  -جنب شهرداري  -رامسر نشاني:
www.kamalolmolk.ac.ir نوشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  استان 

 خوايگاه به صورت خودگردان و زير نظر موسسه داير مي باشد. شرايط خوابگاه :
 01152335319 تلفن: -خيابان رازي  -نوشهر نشاني:

www.marlik.ac.ir نوشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي مارليك  استان 
 01152126518 تلفن: -بعد از چهارراه هلستان  -نوشهر نشاني:

www.maziar.ac.ir رويان نور -مازندران * موسسه غيرانتفاعي مازيار  استان 
 01144510031 تلفن: -رويان  -نور نشاني:

www.nima.ac.ir محمودآباد -غيرانتفاعي نيما مازندران * موسسه  استان 
اين موسسه با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و -2موسسه داراي سيستم وايرلس (اينترنت بي سيم) به صورت رايگان مي باشد.  -1 شرايط عمومي :

دانشجويان اين موسسه از تسهيالت وام مربوط به -4دريافت وام شهريه معرفي خواهند شد.  دانشجويان متقاضي به صندوق طرف قرارداد موسسه جهت -3متغير همكاري مي نمايد 
شي كسب-5صندوق رفاه وزارت علوم برخوردار خواهند بود.  سابقات علمي و فرهنگي و ورز شوري در م سطح ك سوم در  سه مقام اول تا  س شجوياني كه به نمايندگي از مو كليه دان

 هيأت امناي موسسه تعلق مي گيرد. نمايند تخفيف شهريه مصوب
 01144789784, 01144789302, 01144789217 تلفن: - 4631155111كد پستي  -جاده محمودآباد به آمل  2كيلومتر  -محمودآباد نشاني:

www.GhadamYar.com

http://www.tabarestan.ac.ir
mailto:info@tabarestan.ac.ir
http://www.tabari.ac.ir
http://www.aab.ac.ir
http://www.ahelli.ir
http://www.a-tabarsi.ir
http://www.aryan.ac.ir
http://www.farvardin.ac.ir
http://www.kavosh.ac.ir
http://www.kasraramsar.ac.ir
http://www.kamalolmolk.ac.ir
http://www.marlik.ac.ir
http://www.maziar.ac.ir
http://www.nima.ac.ir
http://www.GhadamYar.com
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  170صفحه  
 

اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.hadaf.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي هدف  استان 
ساري  -شرايط اختصاصي موسسه آموزش عالي غيردولتي  شرايط عمومي : غيردولتي و پيام نور ، -داوطلبيني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي  -1 –غيرانتفاعي هدف 

براي دانشجويان برترعلمي -2دار خواهند شد. درصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول تحصيلي برخور30اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از 
درصد تخفيف شهريه ثابت درنظر گرفته مي شود. 30الي 10اول تا سوم هر سال تحصيلي(در هر مقطع و رشته تحصيلي) و نيز نفرات برتر مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي،

5داراي سهميه استعدادهاي درخشان در مقاطع باالتر  -4فيف شهريه ثابت در نيمسال اول برخوردار خواهند شد. درصد از تخ30دانشگاهيان ، فرهنگيان و فرزندان آنها تا سقف  - 3
شد .  - شهريه برخوردار خواهند  سازمان بهزيستي از تخفيف  صندوق رفاه دانشجويان وزارت -6دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و  شهريه  ارايه تسهيالت وام 

ضي  شجويان متقا سالت با كارمزد  - 7علوم ، تحقيقات و فناوري به دان شهريه از طريق بانكهاي ر صيص وام  صاد نوين با كارمزد  2تخ صد و بانك اقت صد  4در بهره مندي -8در
صورت رايگان  شتي و پزشكي مجرب ب شناختي، بهدا شاورين تحصيلي، روان شجويان از م ورزشي رايگان و غذاي ناهار با نرخ مصوب مناسب سرويس اياب و ذهاب، امكانات -9دان

ساري مهيا مي باشد.  -10براي دانشجويان مهيا ميباشد.  شهر  پست الكترونيكي: 011-33033971-5تلفن -11خوابگاه خودگردان براي اسكان دانشجويان دختر و پسر درداخل 
Info@hadaf.ac.ir 

 01133033973, 01133033972, 01133033971 تلفن: -دريا  جاده 5كيلومتر  -بلوار فرح آباد -ساري نشاني:
www.araku.ac.ir مركزي * دانشگاه اراك استان 

نيمسال سومات دانشگاه از با توجه به محدوديت ها ، دانشگاه اراك امكان ارايه خوابگاه به همه دانشجويان را ندارد و اختصاص خوابگاه بر اساس اولويت ها و امكان شرايط خوابگاه :
 به بعد صورت مي پذيرد .

 08632777404, 08632777401 تلفن: -جنب پارك اميركبير -خيابان شهيد بهشتي  -اراك  نشاني:
www.savehums.ac.ir مركزي * دانشكده علوم پزشكي ساوه استان 

 05642343395 تلفن: -خيابان ياس  -شهرك صنعتي كاوه  -ساوه  نشاني:
www.arakmu.ac.ir مركزي * دانشگاه علوم پزشكي اراك استان 

 اين دانشگاه محدوديت در واگذاري خوابگاه دارد . شرايط خوابگاه :
 08634173638 تلفن: -پشت بيمارستان اميركبير  -خيابان علم الهدي -اراك نشاني:

www.mkz.tvu.ac.ir امير كبير -اراك مركزي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران  استان 
 نفر 150ظرفيت خوابگاه خودگردان  شرايط خوابگاه :

 08633680073 تلفن: -شهرك اميريه(معلم)، بلوار شهداي دولت  -اراك نشاني:
www.mkz.tvu.ac.ir مركزي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران خمين استان 

 نفر 25ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 08646363124 تلفن: -شهرك شهابيه جنب پمپ بنزين  -محالت  -جاده خمين  13كيلومتر  -خمين نشاني:

www.mkz.tvu.ac.ir مركزي * آموزشكده فني و حرفه اي پسران ساوه استان 
 نفر 70ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 08642247502 تلفن: -ميدان دانشگاه روبروي فرمانداري  -ساوه نشاني:
www.mkz.tvu.ac.ir مركزي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران اراك استان 

 نفر 48ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 08632723961 تلفن: -كوچه فرهنگيان -روبروي شهرك نبئي-جاده اراك مالير 5كيلومتر  -اراك نشاني:

www.energy.ac.ir ساوه -غيرانتفاعي انرژي مركزي * موسسه  استان 
ستند.  -1 شرايط عمومي : شهريه برخوردار ه شته از تخفيف  شدگان در آن ر شته بنا بر تعداد پذيرفته  سوم هر ر شجويان رتبه هاي اول تا  شهريه -2دان شجويان از مزاياي وام  دان

شد.  كليه دانشجويان در طول -4رفت و آمد ،غذاي گرم روزانه و امكانات خوابگاه برخوردار است . امكانات -3صندوق رفاه دانشجويي و مزايايي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند 
پســـت -5ترم از جلســـات عمومي و مشـــاوره هاي خصـــوصـــي با اســـاتيد راهنما،مشـــاوره اجتماعي،روانپزشـــك و پزشـــك به صـــورت رايگان دســـترســـي خواهند داشـــت. 

 info@energy.ac.irالكترونيكي:
 08648508 تلفن: - 3917767746كد پستي  -خيابان سلمانيه -نرسيده به ميدان خليج فارس-بلوار سرلشگر شهيد شجاعي-ساوه نشاني:

www.hnkh.ac.ir ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصر خسرو  استان 
صي از -1 شرايط عمومي : سهم تخصي شهريه درچارچوب  شجويان درهر ترم از مزاياي وام  شد. دان شجويان برخوردارخواهند  شجويان در طول تحصيل -2صندوق رفاه دان كليه دان

شهريه برخوردار مي گردند.  -3تحت پوشش بيمه حوادث قرارخواهند گرفت.  دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك ( برادري ، خواهري ، همسري ، -4دانشجويان ممتاز از تخفيف 
سقف فرزندي ) مادامي كه به طور همزما شند به هركدام تا  شغول با صيل م سه به تح س شهريه تعلق خواهد گرفت .  10ن در اين مو صد تخفيف  شجويان هر روز از وعده -5در دان

عتبر دنيا بهره مند ميدانشــجويان دســترســي به اينترنت و پايگاه هاي اطالعات علمي م -6غذايي گرم ( ناهار ) با يارانه دانشــجويي در ســالن غذاخوري مجهز بهره مند مي گردند. 
كالس هاي آموزشي هر رشته مقطع موسسه در طي دو -8ارايه تسهيالت مالي از جمله تقسيط شهريه نيمسال برابر مصوبات هيات امنا و هييت رييسه امكانپذير مي باشد.  -7گردند . 

بهره مندي دانشــجويان از مشــاورين -10از تخفيف در شــهريه نيمســال اول بهره مند مي باشــند.  حافظان و قاريان قرآن ، با ارايه گواهي معتبر، -9روز هفته برگزار مي مي گردد. 
همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر ، كميته امداد ، بهزيستي درخصوص پرداخت-11تحصيلي ، روانشناختي ، بهداشتي و پزشكي مجرب به صورت رايگان 

 اجدشرايطشهريه دانشجويان و
 موسسه داراي خوابگاه اختصاصي و مجهز به كليه امكانات رفاهي بوده و دانشجويان دختر مي توانند از آن بهره مند شوند. شرايط خوابگاه :

 08642478003, 08642478002, 08642478001 تلفن: - 33411-39311كدپستي  -بلوار جمهوري اسالمي  -بلوار دانشگاه  -بلوار شهيد فهميده  -ساوه  نشاني:

www.GhadamYar.com
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.sdi.ac.ir ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي دانشستان  استان 
 08642341154 تلفن: -خيابان مهارت  -خيابان مركز خريد -ساوه شهرك صنعتي كاوه نشاني:

www.razaviehsaveh.ac.ir ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي رضويه  استان 
سرويس رفت و آمد همه روزه از-2كيلومتري تهران واقع شده است و مسير رفت و آمد ار طريق آزادراه تهران به ساوه مي باشد  110شهرستان ساوه در فاصله -1 شرايط عمومي :

شد  سمت تهران مهيا مي با سه به  س ساوه حركت ميكند و پس از اتمام كالس ها از درب مو سمت  شهدا واعطاي تخ-3مناطق و ميادين تهران به  شهريه براي خانواده معظم  فيف 
ست  شده ا سوم درنظر گرفته  شجويان ممتاز اول تا  شروع به-4ايثارگران ،دان سال اول  شهريه ثابت در نمي شند از تخفيف  سه به عنوان الويت اول آنان با س شجوياني كه اين مو دان

 info@razaviehsaveh.ac.irنيكي : نشاني پست الكترو 7-08642427623تحصيل خود برخوردار مي باشند. تلفن :
 08642427622, 08642427621, 08642427620 تلفن: -خيابان امام رضا(ع)  -بعد از ايران خودرو  -بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي  -ساوه  نشاني:

www.frs.ac.ir ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  استان 
 08642341053 تلفن: -خيابان امام رضا(ع)  -بعد از نمايندگي ايران خودرو -الدين اسدآباديبلوار سيد جمال  -ساوه نشاني:

www.hums.ac.ir هرمزگان * دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس استان 
شگاه  شرايط عمومي : شتر به تارنماي دان سب اطالعات بي ستان هرمزگان www.eduv.hums.ac.irداوطلبان جهت ك شته هاي بومي ا شدگان در كد ر مراجعه نمايند. پذيرفته 

 متعهد خدمت محضري در رشته هاي علوم آزمايشگاهي و تكنولوژي پرتوشناسي ممنوعيت نقل و انتقال دارند.
 07633337611 تلفن: -آموزشي دانشگاه معاونت  -ضلع شرقي بيمارستان شهيد محمدي -خيابان كمربندي -بلوار جمهوري اسالمي  -بندرعباس  نشاني:

www.p-bandarabas.tvu.ac.ir شهيد كراني -هرمزگان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران بندرعباس  استان 
 نفر 80ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 07636665279 تلفن: -بلوار علي ابن ابيطالب روبروي اداره كل زندانها  -بندرعباس نشاني:
www.p-minab.tvu.ac.ir هرمزگان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميناب استان 

 نفر 35ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 07642282630 تلفن: -جاده سندرك  3كيلومتر -بلواردانشگاه -ميناب نشاني:

www.hormozgan.tvu.ac.ir دختران بندرعباسهرمزگان * آموزشكده فني و حرفه اي  استان 
 نفر 50ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 07633756051 تلفن: -خيابان سعدي  -كوي خليج فارس  -خيابان رسالت شمالي  -بندعباس نشاني:
www.kharazmiqst.ac.ir هرمزگان * موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم استان 

 07635228253 تلفن: -خيابان بسيج  -فرماندريميدان  -نريمان -قشم نشاني:
www.qeshm.ac.ir هرمزگان * موسسه غيرانتفاعي قشم استان 

 07635243400 تلفن: - 7951615897كدپستي  -نخل زرين -ميدان گلها -قشم نشاني:
www.nedayedanesh.ac.ir بندرعباس -هرمزگان * موسسه غيرانتفاعي نداي دانش  استان 

 07633758272 تلفن: - 1نبش كوچه نيكنام  -بلوار شهريار -كوي خليج فارس -بلوار رسالت شمالي -بندرعباس نشاني:
www.basu.ac.ir همدان -همدان * دانشگاه بوعلي سينا  استان 

 08138381091 تلفن: -بلوار شهدي احمدي روشن  -همدان  نشاني:
 همدان * دانشگاه علوم پزشكي همدان استان 

 08132516632 تلفن: - 4ساختمان شماره  -روبروي هتل مرمر  -چهارراه شريعتي  -همدان  نشاني:
www.p٢-hamedan.tvu.ac.ir شهيد ديباج -همدان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  استان 

 نفر 44ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 08134235657 تلفن: -متري ابوذر  18-جانبازانسه راه  -همدان نشاني:

www.p١-hamedan.tvu.ac.ir شهيد مفتح -همدان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك همدان  استان 
 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 08132680749 تلفن: -بلوار امام خميني (ره)  -همدان نشاني:
www.p-malayer.tvu.ac.ir همدان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران مالير استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 08132252030 تلفن: -جنب دانشگاه آزاد اسالمي  -بوستان سيفيه  -مالير نشاني:

www.p-nahavand.tvu.ac.ir همدان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران نهاوند استان 
 نفر 54ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 08133221719 تلفن: -ميدان نيروي انتظامي بلوار شهيد حاج محمد طالبيان  -نهاوند نشاني:
www.d-malayer.tvu.ac.ir همدان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران مالير استان 

 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 08132441430 تلفن: -جاده همدان. باالتراز درياچه كوثر  3كيلومتر  -مالير نشاني:
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اي هاي دانشگاه فني و حرفهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، آموزشكدهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاهمشخصات و شرايط پذيرش دانشگاه
 )ها و مؤسسات غيرانتفاعيو دانشگاه

www.d-hamedan.tvu.ac.ir زينب كبري(س) -همدان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  استان 
 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :

 08138223518 تلفن: -كوچه جنب مخابرات  -رسالت نرسيده به ميدان  -خيابان چمران  -ميدان شيرسنگي  -همدان نشاني:
www.alvand.ac.ir همدان -همدان * موسسه غيرانتفاعي الوند  استان 

شده است .از سوي موسسه غذاي گرم با يارانه براي دانشجويان پيش بيني  -2موسسه براي دانشجويان رتبه اول در هر ورودي امتيازاتي در نظر خواهد گرفت.  -1 شرايط عمومي :
امكان دسترسي دانشجويان به منابع الكترونيك و پايگاه هاي علمي از سوي موسسه فراهم شده -4دانشجويان مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويي استفاده نمايند .  -3

ست .  شد.  -5ا سه مجهز به كارگاه هاي مورد نياز مي با س شجويان مي توانند از امتيا -6مو شتر بهدان سب اطالعات بي ستفاده كنند . جهت ك ساط ا صورت اق شهريه به  ز پرداخت 
 تارنماي موسسه مراجعه شود.

 دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي خود گردان مورد تاييد استفاده نمايند. شرايط خوابگاه :
 08134246748, 08134246747 تلفن: -پذيرايي پيام جنب تاالر  -بلوار زينبيه -ميدان امام زاده عبداهللا  -همدان  نشاني:

 نهاوند -همدان * موسسه غيرانتفاعي اميد  استان 
ساطي  -1 شرايط عمومي : صورت اق شهريه به  ستفاده كنند.  -2پرداخت  شجويي ا شجويان مي توانند از غذاي گرم دان سوم در پايان هر نيمسال -3دان شجويان ممتاز رتبه اول تا  دان

 امكان استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان -4ضوابط موسسه شامل تخفيف شهريه خواهند شد. طبق 
 اين موسسه داراي خوابگاه نمي باشد اما درخصوص تهيه مسكن و خوابگاه خودگردان همكاري الزم را با دانشجويان به عمل خواهد آورد. شرايط خوابگاه :

 08133242270 تلفن: -روبروي فني و حرفه اي دختران  -رسالتخيابان  -نهاوند نشاني:
www.umia.ir مالير -همدان * موسسه غيرانتفاعي ايمان و انديشه  استان 

 08132441412 تلفن: -شهرك صنعتي حاجي آباد  -جاده همدان 1كيلومتر  -مالير نشاني:
www.usc.ac.ir همدان -دانشگاهي همدان * موسسه غيرانتفاعي جهاد  استان 

شد.  -1 شرايط عمومي : شهريه ثابت برخوردار خواهند  سوم هر رشته ورودي در هر ترم، از تخفيف  ضوابط موسسه، دانشجويان رتبه اول تا  به دانشجويان متقاضي وام -2بر اساس 
صندوق رفاه دانشجويان كشور و تخصيص بودجه وام تعلق مي گيرد.  ضوابط  شهيد و امور ايثارگران و -3شهريه، بر اساس  ضوابط و مقررات موسسه، همكاري الزم با بنياد  براساس 

صورت مي گيرد؛  ستي)  سازمان بهزي ضوابط موسسه در -4ساير نهادهاي حمايتي (مانند كميته امداد حضرت امام (ره) و  شجويان حايز رتبه هاي علمي، ورزشي و فرهنگي، طبق  دان
 ه ثابت برخوردار خواهند شد.طول دوره تحصيل از تخفيف شهري

 08132512347, 08132513652 تلفن: - 6517618398كدپستي  - 50پالك -كوچه جهاددانشگاهي -بلوار كاشاني -چهارراه خواجه رشيد -همدان نشاني:
www.atr.ac.ir همدان -همدان * موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  استان 

شد. براي دانشجويان -1 شرايط عمومي : شهريه منظور خواهد  ضوابط و مقررات مصوب هييت امناء تخفيف  سوم) براساس  سوي موسسه دو وعده غذاي-2ممتاز (رتبه هاي اول تا  از 
ست.  شده ا ستفاده كنند. -3گرم با يارانه پيش بيني  شجويي ا صندوق رفاه دان شجويان مي توانند از وام  شجويان فراهم ميليون توماني از بانك 2امكان اخذ وام -4دان مهر براي دان

-7دانشجويان مي توانند از امكانات سالن ورزشي استفاده نمايند. -6امكان دسترسي دانشجويان به منابع الكترونيك و پايگاه هاي علمي از سوي موسسه فراهم شده است. -5است. 
 د جهت كسب اطالعات بيشتر به تارنماي موسسه به مراجعه نمايند.موسسه مجهز به آزمايشگاه هاي آموزشي و تحقيقاتي مي باشد. داوطلبان مي توانن

 موسسه هماهنگي هاي الزم را براي استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي مورد تاييد مقامات استاني انجام مي دهد. شرايط خوابگاه :
 08138232093, 08138232091 تلفن: - 6515735167كدپستي  -كوچه كيوان  -چهارراه عارف  -ميدان جهاد  -همدان  نشاني:

www.ganjnameh.ac.ir همدان -همدان * موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  استان 
ست از: تخفيف  شرايط عمومي : سهيالت و امكانات عبارت شجو اقدام مي نمايد. برخي از ت ستاندارد به پذيرش دان شي ا سه با ارايه خدمات آموز س شهريه براي كليه %20اين مو

امكانات ورزشي و تفريحي -اردوهاي علمي و زيارتي  -ارايه غذاي گرم به قيمت مصوب دانشجويي  -درصدي (اضافه بر مبلغ فوق) براي دانشجويان ممتاز 30تخفيف  -دانشجويان 
 مناسب

 خوابگاه خودگردان تحت نظارت اداره خوابگاه هاي استان شرايط خوابگاه :
 08134422125 تلفن: -روبروي دادگاه خانواده  -رجايي بلوار شهيد  -همدان  نشاني:

www.ardakan.ac.ir يزد * دانشگاه اردكان استان 
سي نوبت دوم در كليه گروه -1 شرايط عمومي : شهريه واحدهاي در سبه ميهزينه  صوب هيات امناء محا ضوابط م ساس  شي برا جهت اطالع از آخرين اطالعات -2شود. هاي آموز

 تارنماي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه فرماييد. دانشگاه به
 هاي دانشجويي پسران و دختران بوده كه به صورت خودگردان (با تأمين هزينه توسط دانشجويان) و با تعرفه دولتي اداره مي شود.دانشگاه داراي خوابگاه شرايط خوابگاه :

 03532248171 تلفن: -بلوار آيت اهللا خاتمي  -اردكان  نشاني:
www.ssu.ac.ir يزد * دانشگاه علوم پزشكي يزد استان 

 مراجعه نماييد. ssu.ac.ir/amoozeshجهت اطالع از نحوه ثبت نام به تارنماي معاونت آموزشي دانشگاه به نشاني  شرايط عمومي :
 دانشگاه هيچ گونه تعهدي در ارايه خوابگاه ندارد. شرايط خوابگاه :

 03537240171 تلفن: -ميدان با هنر  -يزد  نشاني:
www.sharif.tvu.ac.ir شريف -يزد * آموزشكده فني و حرفه اي پسران ابركوه  استان 

 نفر 100ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 03532838090 تلفن: -بلوارامام علي (ع)  -ابركوه نشاني:
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www.p-ardakan.tvu.ac.ir شهيد بهشتي -فني و حرفه اي پسران اردكان يزد * آموزشكده  استان 
 نفر 140ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03532224999 تلفن: -خيابان دانشگاه  -خيابان صدرآباد -اردكان نشاني:
www.p-taft.tvu.ac.ir يزد * آموزشكده فني و حرفه اي پسران تفت استان 

 نفر 40ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 03532633572 تلفن: -روبروي اداره راهنمايي و رانندگي  -تفت نشاني:

www.eatc.tvu.ac.ir امام علي(ع) -يزد * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو يزد  استان 
 نفر 290ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03538214670 تلفن: -جنب سيلو  -بلوار امير كبير  -يزد نشاني:
www.p-meybod.tvu.ac.ir امام خميني(ره) -يزد * آموزشكده فني و حرفه اي پسران ميبد  استان 

 نفر 60ظرفيت خوابگاه خودگردان  -نفر  30ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 03532356511 تلفن: -حد فاصل امامزاده ميرشمس الحق و پارك بهاران -بلوار سرداران شهيد  -ميبد نشاني:

www.d-meybod.tvu.ac.ir امام خميني(ره) -يزد * آموزشكده فني و حرفه اي دختران ميبد  استان 
 نفر 180ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03532358020 تلفن: - 77كوچه نيلوفر  -خيابان امام خميني(ره) -ميبد نشاني:
www.d-yazd.tvu.ac.ir آموزشكده فني و حرفه اي دختران يزديزد *  استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :
 03537215100 تلفن: -خيابان جمهوري اسالمي  -بين فلكه اول و دوم  -آزادشهر -يزد نشاني:

www.k-khatam.tvu.ac.ir يزد * آموزشكده كشاورزي پسران خاتم استان 
 نفر 70ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :

 03532574995 تلفن: -هرات بلوار آزادگان  -خاتم  نشاني:
www.yazd.tvu.ac.ir شهيد صدوقي -يزد * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  استان 

 نفر 250ظرفيت خوابگاه ملكي  شرايط خوابگاه :
 03536237757 تلفن: -بلواردانشجو  -يزد نشاني:

www.sau.ac.ir دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنريزد *  استان 
هاي مصوب وزارت علوم،دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه -2باشدرعايت كامل ضوابط پوشش و شيونات اسالمي براي برادران و خواهران الزامي مي -1 شرايط عمومي :

شگاه براي پرداخت  -3تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد. شجويان اين دان ستفاده نمايند. تلفن شهريه ميدان صندوق رفاه وزارت علوم ا شجويي  -38207180-89توانند از وام دان
035 

 03538207182, 03538207181, 03538207180 تلفن: - 8915813130كدپستي  -انتهاي بلوار شهداي گمنام  -ميدان عالم  -يزد  نشاني:
www.iju.ir يزد -جواد(ع) يزد * موسسه غيرانتفاعي امام  استان 

ست.  -1 شرايط عمومي : شهري قرار گرفته ا شگاه در موقعيت مكاني ممتاز  شجويان) و مزاياي بيمه حوادث -2دان صندوق رفاه دان صوبات  شهريه طبق م شجويان از مزاياي وام  دان
شجويي برخوردارند.  شته در -3دان شي هر ر سوم)،فرهنگي و ورز شجويان ممتاز علمي(رتبه اول تا  سقف  دان شهريه(ثابت و متغير) تا  شوند.  %50هرترم از معافيت  -4برخوردار مي 

امكان اســـتفاده رايگان از ســـايت هاي كامپيوتري ، اينترنت وايرلس، كتابخانه مركزي و ديجيتال، باشـــگاه -5پرداخت شـــهريه هر ترم به صـــورت اقســـاط امكان پذير اســـت. 
اختصاص دفاتر كار در محل پرديس هنر و معماري به دانشجويان و فارغ التحصيالن -6يس غذاخوري(با نرخ دانشجويي)مهيا است. كارآفريني،مركز رشد كسب و كار ، و سلف سرو

تصاصي خواهرانتامين خوابگاه اخ -9بهره مندي از خدمات مشاوره اردوهاي دانشجويي ، علمي و ...  -8حمايت از توليدات دانشجويي مورد تاييد گروه هاي آموزشي  -7كارآفرين 
 در داخل دانشگاه و خوابگاه برادران تحت نظارت دانشگاه براي دانشجويان طي دوران تحصيل

 03538281202, 03538281201, 03538281200 تلفن: -يلوار جوادااليمه(ع)  -بلوار شهيدان اشرف  -صفاييه  -يزد  نشاني:
www.darolelmyazd.ir يزد -دارالعلم يزد * موسسه غيرانتفاعي  استان 

 03538209748 تلفن: -بلوار دانشجو بلوار اميركبير جنب سيلو گندم  -يزد  نشاني:
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 هاها و فرمدانشگاه/شرايط و ضوابط  سومفصل                                       1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

  174صفحه  
 

 درج شماره پروندهمحل 

      
 

 كارداني هاي تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دورهنمرات و فرم مخصوص ميانگين 
 1399سال ورودي كارداني به كارشناسي ناپيوسته شركت در آزمون  متقاضي

 

 باسمه تعالي

              
 9139/       /        تاريخ:                 

 ............................................ شماره:                     

  ................................................ به شماره شناسنامه: ............................................. فرزند: ............................................................................ي: نام خانوادگ و نام :دانشجو از:

 ............................. در سال تحصيلي:  ...................................................................................................................... :ورودي رشته ............................. متولد سال:                 

  .................................................................................................................................................................... عاليمعاونت محترم آموزشي دانشگاه / مؤسسه آموزش  به:

 با سالم و احترام
 .......................................................................................................................... رشته امتحاني نام و شركت درخواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه متقاضي ثبت

      ول سال تحصيليپايان نيمسال اواحدهاي گذرانده اينجانب را تا نمرات و باشم، ميانگين مي 1399سال كارداني به كارشناسي ناپيوسته آزمون ورودي 

 د. نجهت اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماي) 30/11/1398( 99-1398

 
 

 نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو:
 

 1399/       /          تاريخ تكميل فرم:
 

 

  ..............................................به شماره شناسنامه ..........................................فرزند ....................................................... شود كه خانم/آقايوسيله تأييد ميبدين
 واحدهاي نمرات و بوده و ميانگين  ................................................................................................................دانشجوي سال آخر رشته   13   متولد سال    

 صحيح        اعشار                                                                                                                                                                                   
 20تا  0در اين دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالي، برمبناي    1398-99پايان نيمسال اول سال تحصيلي گذرانده ايشان تا 

رانيده گذباشد. ضمناً نامبرده تا تاريخ فوق                   واحد درسي مي                                                                     ـروفح و به
 است.

  
 معاون آموزشي                         
 لي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عا                                                                                                                 

 
 تذكرات:

 ضمن درج كامل مشخصات خود و شماره 1399سال كارداني به كارشناسي ناپيوسته متقاضي شركت در آزمون ورودي  كاردانيدانشجويان سال آخر دوره  -1
شماره  سمت شود)، در به داوطلب داده مينام ثبترقمي  16 رهگيري نام و به همراه كدرقمي كه پس از پايان ثبت 6پرونده ( ، اين فرم را در دو »الف«ق

شي محل فارغ سخه به حوزه معاونت آموز سبت به دريافت اين فرم اقدام ننموده و ن سته از داوطلباني كه ن ست آن د صيلي خود ارائه نمايد. بديهي ا التح
قبولي آنان لغو و با آنان مطابق ضوابط  ،ي قرار گيرندشدگان نهايدر صورتي كه در رديف پذيرفته نامي، اشتباه درج نمايند،معدل خود را در تقاضانامه ثبت

 و مقررات رفتار خواهد شد.
شگاه -2 شده از داوطلبان مذكور، قدان آن را تكميل، تأييد و پس از مُهر و امضاي » ب«سمت ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل 

سخه از اين فرم ر شي، آن را ثبت و يك ن ستعالم معاون آموز صورت هرگونه ا شجو بايگاني نمايند، تا در  سخه دوم را در پرونده دان ا تحويل داوطلب و ن
 در خصوص وضعيت معدل داوطلب، دانشگاه بتواند بر اساس اين مدرك بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايد.

تا در صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائه  داشته را نزد خود نگه، الزم است پس از دريافت فرم تأييد شده آن كاردانيدانشجويان سال آخر دوره  -3
ضمناً سال آخر كه آن نمايند.  شجويان  سته از دان سال تحصيلي د سال دوم  زمان در شوند، التحصيل ميدر دوره كارداني فارغ 1398-99تا پايان نيم

شركت در آزمون)  تعيين سبت به ميشده (زمان پرينت كارت  سي ويرايش و يا درج معدل فارغتوانند ن صيلي و يا ميانگين نمرات واحدهاي در التح
 گذرانده شده خود اقدام نمايند.

التحصيلي موفق به دريافت مدرك فارغ )13/6/1399ا ت 11/6/1399آزمون (آن دسته از دانشجويان سال آخر، كه تا زمان توزيع اينترنتي كارت شركت در  -4
قسمت مربوط به ويرايش اطالعات پايگاه اطالع رساني تاريخ مقرر، در التحصيلي خود در د، الزم است نسبت به درج معدل فارغشوندر مقطع كارداني مي

 سازمان اقدام نمايند.اين 
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هاها و فرمدانشگاه/شرايط و ضوابط سومفصل 1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال دفترچه راهنماي ثبت

  175صفحه 
 

 1399نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال نويس تقاضانامه ثبتپيش
 

 نام پدر: -3 نام: -2وم نام خانوادگي: -1
 

  /   سري و سريال شناسنامه: -6 شماره شناسنامه: -5مرد          زن      جنس: -4
       سال ماه روز  

كد ملي: -8  31 تولد: تاريخ -7
 

 

 نـــام و دــك -13
 تولد: محل شهرستان

شهرستان نامكد و  -14 شهرستان نام رقمي 4كد 
صدور شناسنامه: محل

   شهرستان نام رقمي 4كد 
 كد نظام وظيفه: -15

 

 رقمي اتباع خارجي 13محل درج كد پيگيري          
  هستم. سايركشورها  هند  لبنان    عراق  تركيه  پاكستان   افغانستان  از اتباع خارجي: -16

 

 بلي چپ دست هستم   -17
 (صرفاً براي متقاضيان صندلي چپ دست)

 
 جسمي و حركتي              كم شنوا               ناشنوا               بيناكم            نابينا   نوع معلوليت:   -18

 نياز به منشي ندارم  /   شركت در جلسه آزمون و پاسخگويي به سؤاالت، نياز به منشي دارم با توجه به نوع و ميزان معلوليت براي
 

     . كارشناسي پيوسته در گروه پزشكي مي باشم داراي مدرك تحصيلي -19   
 

      

 عنوان مؤسسه اخذ مدرك (فوق ديپلم) رقمي 4كد   عنوان رشته تحصيلي (فوق ديپلم) رقمي 4كد  
 كد و عنوان رشته تحصيلي: -20

كد و عنوان مؤسسه محل اخذ مدرك: -21   (فوق ديپلم)                        
 (فوق ديپلم)     

  

 

 سال ماه    
التحصيلي: معدل مدرك فارغ -22

 31    :تاريخ اخذ مدرك فوق ديپلم -23صحيح:اعشار:      (فوق ديپلم)
 ميانگين معدل واحدهاي گذرانده را درج نمايند) 99التحصيل شهريور و بهمن ماه سال (دانشجويان فارغ      

  دامپزشكي هنر       علوم انساني            علوم پايه       كشاورزي و منابع طبيعي      فني و مهندسي        علوم پزشكي گروه امتحاني:  -24
       

     عنوان رشته امتحاني رقمي 3كد  
 فرانسه   آلماني    زبان خارجي كه امتحان خواهم داد:  انگليسي  -26   كد و عنوان رشته امتحاني: -25

 
وضعيت اشتغال:       -27 

 
  (متقاضي گروه پزشكي) هستم.وزارت بهداشت و يا قراردادي پيماني  ،كارمند رسمي  
  كارمند رسمي و يا پيماني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هستم.  
  هاي ويژه فرهنگيان) هستم.كارمند رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش (متقاضي رشته    

 عنوان كد مورد   
  همين دفترچه) 20مندرج در صفحه   16شماره (براساس جدول متقاضي موارد دستورالعمل مربوط به انتخاب رشته:  -28

  بلي باشم.  هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي ميعالقمند به شركت در گزينش رشته -29  
 نام شهرستان رقمي 4كد   نام استان رقمي 2كد  

 بومي داوطلب:تان اسكد و عنوان  -30
:كد و عنوان شهرستان محل اقامت -31   )2تعريف استان بومي مندرج در صفحهطبق (     

 (براي تعيين حوزه امتحاني)                 
  

 

 كدپستي: -34تلفن همراه: -33 تلفن ثابت: -32
 

 نام شهرستان رقمي 4كد  نام استان رقمي 2كد  
  كد و عنوان شهر:        محل اقامت: كد و عنوان استان: نشاني -35

  

 منطقه شهرداري محل سكونت: :نشانيادامه 
 

 @                                 :)E-mail(پست الكترونيكي  نشاني -36
                    

 همين دفترچه راهنما) 132تا  29مندرج در صفحات 25تا  19(بر اساس جداول شماره هاي انتخابي بر اساس اولويت عالقمندي: كدرشته محل -37
 كداولويت كداولويت كداولويت كداولويت كداولويت كداولويت كداولويت كداولويت كداولويت كداولويت

 

12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950

 

 نمايم. با آگاهي كامل فرم تقاضانامه را تكميل و تمام اطالعات درج شده را تأييد مي ،دفترچه راهنماشرايط و ضوابط اين ضمن مطالعه كليه اينجانب 
 

 زرتشتي   مسيحي         كليمي  دهند، آن را مشخص نمايند:چنانچه به سؤاالت معارف غيراسالم پاسخ مي دينيهاي داوطلبان اقليت -9
   

 متقاضي استفاده از سهميه پذيرش: -10
                  و باالتر  %25همسر جانباز  -4 و باالتر   %25 فرزند جانباز -3   و باالتر %25جانبازان  -2           آزاد  -1 
همسر شهيد و مفقوداالثر  -9       فرزند شهيد و مفقوداالثر  -8 همسر آزاده   -7 فرزند آزاده  -6                             آزادگان  -5 
  رزمنده ستادكل نيروهاي مسلح -12 رزمنده وزارت جهادكشاورزي  -11              داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)رزمنده  -10 
  %25جانبازان كمتراز  همسر -15   %25جانبازان كمتراز فرزند  -14  %25جانبازان كمتراز  -13 
  رزمنده ستادكل نيروهاي مسلح فرزند -18 رزمنده وزارت جهادكشاورزي  فرزند -17          داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)فرزند رزمنده  -16 
  رزمنده ستادكل نيروهاي مسلحهمسر  -21 رزمنده وزارت جهادكشاورزي همسر  -20          داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)رزمنده همسر  -19 

    

فقط براي )  همدت حضور داوطلبانه در جبهه (ما -11
 :  21و  20، 19، 18، 17، 16، 12، 11، 10هاي متقاضيان استفاده از سهميه گزينه

فقط براي متقاضيانرقمي   12 پيگيري كد -12 اهــبه م 
:21و  20، 19، 18، 17، 16، 12، 11، 10هاي استفاده از سهميه گزينه 

 رقمي 12محل درج كدپيگيري 
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