
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 فهرست مندرجات دفترچه راهنما                                       1394كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال آزمون  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  هرست مندرجات دفترچه راهنماف
  صفحه  عنوان  قسمت  بخش  فصل

ل
او

  
اول

  
  1  مقدمه  -
  1-2  تعاريف  1
  2- 4  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي داوطلبان  2
  4-5  سهيمه رزمندگان و ايثارگران  3
  5- 6  )ويژه برادران(مقررات وظيفه عمومي   4
  6-7  شرايط و ضوابط اتباع غيرايراني  5
  7-9  شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي  6

دوم
  10-11  هاي آموزشي برخي از شرايط و ضوابط گروه  1  

  11-12  شرايط و ضوابط اختصاصي فرهنگيان رسمي و يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش  2
  12  )5و  4جداول شماره ( آموزش و پرورششاغل فرهنگيان رسمي و يا پيماني ويژه  هاي تحصيلي دول رشتهج  3
  13-18  )16تا  6جداول شماره (هاي امتحاني  جداول مواد امتحاني و جدول ضرايب دروس تخصصي رشته  4

سوم
  19  روش گزينش  1  

  19  ها نامه و برخي از مصوبات و آيين  تحصيلي  هاي رشتهظرفيت  بندي، توزيع بندي داوطلبان از نظر سهميه تقسيم  2
  19-21  هاي تحصيل نحوه انتخاب رشته اينترنتي كدرشته محل  3
  21  )17جدول شماره (نحوه تكميل موارد دستورالعمل و جدول مربوط   4
  21  هاي مهم يادآوري  5

چهارم
  

  22  و شركت در آزمون نام، انتخاب رشته تكاليف داوطلب براي ثبت  1
  22  نام و انتخاب رشته مدارك الزم براي ثبت  2
  22  نام و انتخاب رشته ثبت  3
  22  و تكميل فرم معدلاينترنتي  نام ت مهم در خصوص درج معدل كارداني در تقاضانامه ثبتاتذكر  4
  23  هاي تحصيلي انتخاب رشته محل  5
  23  تاريخ برگزاري آزمون  6
  23-24  نام و انتخاب رشته اينترنتي حوه تكميل تقاضانامه ثبتن  7
  25  )18جدول شماره (جدول كد و نام استان و شهرستان   8
  26- 28  )19جدول شماره (هاي تحصيلي در مقطع كارداني  جدول كد و نام رشته  9

دوم
كدرشته محل  
 

ها
  29- 32  )20جدول شماره (هاي گروه آموزشي پزشكي  محل  جدول كدرشته  1  

  32-59  )21جدول شماره (هاي گروه آموزشي فني و مهندسي  محل  جدول كدرشته  2
  59-62  )22جدول شماره (هاي گروه آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي  محل  جدول كدرشته  3
  62  )23جدول شماره (هاي گروه آموزشي علوم پايه  محل  جدول كدرشته  4
  62- 74  )24جدول شماره (ي گروه آموزشي علوم انساني ها محل  جدول كدرشته  5
  74-77  )25جدول شماره (هاي گروه آموزشي هنر  محل  جدول كدرشته  6
  77  )26جدول شماره (هاي گروه آموزشي دامپزشكي  محل  جدول كدرشته  7

سوم
ت  

پيوس
 

ها
  78  ها و مؤسسات آموزش عالي هاي ثابت و متغير در دانشگاه شهريه  1  

  78  هاي نيمه حضوري شرايط و ضوابط دوره  2
  78- 80  ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در برخي از دانشگاه  3
  80-81  هاي علوم پزشكي شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در برخي از دانشگاه  4
  82-96  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي از دانشگاهشرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در برخي   5
  97  كاردانيمقطع تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر نمرات و فرم مخصوص ميانگين   6
  98  نام و انتخاب رشته اينترنتي فرم پيش نويس تقاضانامه ثبت  7

  

 1394اپيوسته سال بندي مراحل مختلف آزمون كارداني به كارشناسي ن جدول زمان

 تاريخ موضوع

 10/3/1394تا  3/3/1394  1394  كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  آزمون  و انتخاب رشته نام ثبتزمان 
 منا ثبتايام همزمان با   يرايش اطالعاتوداوطلبان بر روي پايگاه اينترنتي سازمان براي مشاهده يا  و انتخاب رشته نام استقرار اطالعات ثبت

 12/5/1394  و  5دوشنبه   سازمانو پايگاه اينترنتي انتشار اطالعيه دريافت كارت اينترنتي و برگزاري آزمون در نشريه پيك سنجش 
 15/5/1394  تا  13/5/1394 دريافت كارت شركت در آزمون و برگ راهنماي آزمون از طريق پايگاه اينترنتي سازمان

 16/5/1394جمعه   1394  كارشناسي ناپيوسته سالبرگزاري آزمون كارداني به زمان 
  1394دهه سوم شهريور ماه   1394  اعالم نتايج نهايي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال



 شرايط و ضوابط/بخش اول/فصل اول                              1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   1 صفحه  شرايط و ضوابط/ش اولبخ/فصل اول
 

  تعالي  باسمه
    مقدمه

هـا و   كـارداني دانشـگاه    هاي زيابي دورهار  براي  الزم  هاي و متعهد مورد نياز كشور، ايجاد زمينه  متخصص  انساني  نيروي  منظور تأمين  به      
و ايجـاد شـرايط     سـالم   رقابـت   آوردن اي و دانشگاه آزاد اسـالمي، فـراهم   دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه فني و حرفه  عالي،  آموزش  مؤسسات

  داني به كارشناسي ناپيوسته سـال كار  عالي، ضوابط و شرايط آزمون سسات آموزشمؤها و  به دانشگاه  كنندگان شركت  راهيابي  مناسب براي
  .گردد مي   اعالم  زير  شرح  به 1394

غيرايرانـي در  اتبـاع  نام و شركت  و ضوابط ثبتتعاريف، شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي داوطلبان، مقررات وظيفه عمومي، شرايط  )بخش اول
  مي، شرايط و ضوابط اختصاصي مربوط به متقاضيان دانشگاه آزاد اسالآزمون

  : زير است  شرح  راهنما به  دفترچه  در اين  كار رفته به  از اصطالحات  بعضي  مفاهيم :تعاريف) 1* 
،  و مهندسي، كشاورزي و منابع طبيعـي   هاي آموزشي پزشكي، فني گروه  تجانس آنها، به به   با توجه  عالي  تحصيلي  مختلف  هاي رشته :آموزشي  گروه )الف

  . شوند مي  نساني، هنر و دامپزشكي تقسيمعلوم پايه، علوم ا
التحصيل شده است و يا  باشد كه در آن فارغ داوطلب مي) فوق ديپلم(نشانگر عنوان رشته مقطع كارداني التحصيلي  فارغرشته  : تحصيليال فارغرشته  )ب

 .التحصيل خواهد شد فارغ 30/11/1394حداكثر تا تاريخ 

خـود، منحصـراً در يكـي از    ) فـوق ديـپلم  (دوره كـارداني     مـدرك   و يا نـوع التحصيلي  فارغرشته   به  تواند بدون توجه مي  هر داوطلب : امتحاني  رشته ) ج
با توجه به نوع نام و  هاي آموزشي فني و مهندسي، كشاورزي و منابع طبيعي، علوم پايه، علوم انساني، هنر و يا دامپزشكي ثبت هاي امتحاني گروه رشته

هاي مقرر نسبت به  ، در تاريخ)»معدل كل دوره كارداني« پذيرش براساس آزمون و يا براساس سوابق تحصيلي(نامي  ته امتحاني ثبتپذيرش در رش
دسته از داوطلباني كه بـدون   بديهي است آن. هاي مربوط اقدام نمايد انتخاب كدرشته محل اًها و يا صرف محل در آزمون و انتخاب كد رشتهشركت 

نماينـد، در صـورت موفقيـت، الزم     نام و شركت مـي  هاي مذكور ثبت و نوع مدرك دوره كارداني خود در يكي از گروهالتحصيلي  فارغه توجه به رشت
نياز يا جبرانـي از دانشـجو    نياز يا جبراني رشته قبولي را با نظر گروه آموزشي مربوط بگذرانند و شهريه واحدهاي درسي پيش است كليه دروس پيش

  .ددگر اخذ مي

 در ادامه تحصيل متقاضي كه پزشكي آموزشي گروه تحصيلي هاي رشته) ديپلم فوق(كارداني  مقطع آخر نيمسال دانشجويان و التحصيالن فارغ -1 تبصره
) ديـپلم  فـوق (كـارداني   مـدرك  نوع يا و التحصيلي فارغ رشته به توجه با است الزم هستند، پزشكي آموزشي گروه امتحاني هاي رشته از يكي
 مـورد عالقـه   هـاي  كدرشـته محـل   انتخاب از پس و نموده نام ثبت دفترچه همين 26 صفحه ابتداي در مندرج 19 شماره جدول مطابق خود،

 ناپيوسـته حشـره   كارشناسـي  تحصيلي رشته در دانشجو پذيرش ضمناً. نمايند شركت نيز مربوط آزمون در نامي، ثبت امتحاني رشته به مربوط
دارنـدگان   و گيـرد  مـي  صـورت ) كـارداني  دوره كل معدل(تحصيلي  سوابق براساس صرفاً و آزمون بدون ناقلين، با رزهمبا و پزشكي شناسي
كه  آزمايشگاهي علوم و) ها ي بيمار با مبارزه گرايش(عمومي  بهداشت و محيط بهداشت عمومي، بهداشت اي، حرفه بهداشت كارداني مدرك

انتخـاب   و نام ثبت آزمايشگاهي علوم و محيط بهداشت مهندسي عمومي، بهداشت اي، حرفه بهداشت مهندسي امتحاني هاي رشته در ترتيب به
انتخـاب   فـرم  در خود مجاز هاي انتخاب عنوان به نيز را ناقلين با مبارزه و پزشكي شناسي حشره هاي محل كدرشته توانند مي نمايند، مي رشته
 .نمايند درج اينترنتي رشته

  شناسـي  حشـره   هـاي  محـل    كدرشـته در  آزمايشـگاهي   علـوم  و عمومي  بهداشت ، اي حرفه  بهداشتمهندسي  امتحاني  هاي رشتهبان گزينش داوطل :توجه 
   .پذيرد صورت مينمرات آزمون آنان براساس   ،با ناقلين  مبارزه و  پزشكي

باشـد و   پرورش مي اغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و، مخصوص شهاي آموزشي گيان در هريك از گروههاي تحصيلي ويژه فرهن رشته -2 تبصره
صـورت   بـديهي اسـت در  . را نخواهند داشـت  مذكورهاي تحصيلي  حق انتخاب رشته) غيرفرهنگيان وزارت آموزش و پرورش(ساير داوطلبان 

كـه  ) آزمـون و يـا بـدون آزمـون      بـا (هنگيان هاي امتحاني ويژه فر ضمناً در برخي از رشته .، قبولي آنان لغو خواهد شدپذيرفته شدنو  انتخاب
از بين شاغلين رسمي و يـا   هاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي و پرديس

دانشـجو  ) ش و پـرورش غيرفرهنگيـان وزارت آمـوز  (پيماني وزارت آموزش و پرورش و برخي از مؤسسات آموزش عالي از بين داوطلبان آزاد 
هاي آموزشي تحت پوشـش دانشـگاه    هاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي و پرديس محل داوطلبان آزاد مجاز به انتخاب كدرشته ،پذيرند مي

هاي سـاير مؤسسـات آمـوزش عـالي مجـري در رشـته امتحـاني         محل توانند كدرشته و فقط ميباشند  فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش نمي
  .نامي خود را انتخاب نمايند ثبت

كـارداني   دورهمعدل كـل  (سوابق تحصيلي ها، صرفاً بر اساس  بر اساس تصميمات متخذه مقرر گرديده كه پذيرش دانشجو در برخي از رشته -3تبصره 
رش با آزمون و يـا پـذيرش   هاي امتحاني در پذي رشته ،صفحه بعداين صفحه و مندرج در  2و  1شماره ول ادر جد. انجام پذيرد )»فوق ديپلم«

  .اند ، مشخص گرديده)بدون آزمون(سوابق تحصيلي  ساسارصرفاً ب
  1شماره   جدول

  * امتحاني با آزمونهاي  كد و نام رشته
  نام رشته  كد

  اتاق عمل  101
  اي مهندسي بهداشت حرفه  102
  بهداشت عمومي  103
  ساخت پروتزهاي دنداني  105
  تكنولوژي پرتوشناسي  107
  علوم ازمايشگاهي  110
  مامايي  111

  1شماره   جدول
  * امتحاني با آزمونهاي  كد و نام رشته

  نام رشته  كد
  مدارك پزشكي  112
  هوشبري  113
  هاي پزشكي فوريت  114
و مخابرات الكترونيك   201

  هواپيمايي
  برق  204
و  و نگهداري هواپيما تعمير  205

  مراقبت پرواز

  1شماره   جدول
  * امتحاني با آزمونهاي  كد و نام رشته

  نام رشته  كد
  ساخت و توليد  206
  صنايع شيميايي  208
  كامپيوتر  210
  مواد  211
  معماري  214
  مكانيك  215
  مهندسي اجرايي عمران  232

  1شماره   جدول
  * امتحاني با آزمونهاي  كد و نام رشته

  نام رشته  كد
  اموزش و پرورش ابتدايي  509
  علوم ورزشي  512
  حسابداري  514
  تكنولوژي و طراحي دوخت  601
  هنرهاي تجسمي  605

 



 شرايط و ضوابط/بخش اول/فصل اول                              1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   2 صفحه  شرايط و ضوابط/ش اولبخ/فصل اول
 

  2شماره   جدول
  هاي كد و نام رشته

  پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي
  نام رشته  كد

  مهندسي بهداشت محيط  104
حشره شناسي پزشكي و   109

  ا ناقلينمبارزه ب
  ايمني صنعتي و محيط كار  202
 - صنايع چوب و كاغذ   207

  هاي چوبي سازه
  معدن  213
  نقشه برداري  216
  شهرسازي  217
  صنايع نساجي  218
  آبياري  301
  محيط زيست  302
  پرورش طيور  304
  پرورش گاو و گاوميش  305

  2شماره   جدول
  هاي كد و نام رشته

  پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي
  نام رشته  كد

  توليدات دامي  306
  توليدات گياهي  307
  جنگلداري  308
  يالتش  309
 چوب شناسي و صنايع چوب  310
  علوم و صنايع غذايي  311
  گياه پزشكي  312
  هاي كشاورزي ماشين  313
  مرتع و ابخيزداري  314
  بازيافت  315
  امار  401
  اموزش رياضي  402
  اموزش حرفه و فن  501

  2شماره   جدول
  هاي كد و نام رشته

  پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي
  نام رشته  كد

  اموزش ديني و عربي  502
  اموزش راهنمايي و مشاوره  503
  زبان انگليسي  504
  ن و ادبيات فارسيزبا  505
  اموزش علوم تجربي  506
روانشناسي و اموزش كودكان   507

  استثنايي
  اموزش مطالعات اجتماعي  508
  تربيت مربي امور تربيتي  510
  باستان شناسي  511
  تربيت معلم قران كريم  513
  علوم انتظامي  516
 شناسي علم اطالعات و دانش  517

  )كتابداري و اطالع رساني(

  2شماره   جدول
  هاي كد و نام رشته

  پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي
  نام رشته  كد

  ديريتم  518
  حقوق قضايي  519
  صنايع دستي  602
  تاريخي واحياي بناهاي مرمت  603
  موسيقي  604
  طراحي پوشاك  606
  موزه داري  607

  علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -1  701
  بهداشت مواد غذايي -2

كاربردي بهداشت  ـعلمي   702
  مواد غذايي با منشاء دامي

  
صيلي غيرپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته تحصيلي مهندسـي بهداشـت محـيط دانشـگاه     هاي تح پذيرش دانشجو در كليه رشته* 

اتـاق   :شامل(هاي گروه پزشكي اين دانشگاه  متقاضيان و در ساير رشته) معدل كل دوره كارداني(مذكور، صرفاً براساس سوابق تحصيلي 
تاريخ، نحوه . گيرد ، براساس آزمون صورت مي)مي و هوشبريبهداشت عمو ،علوم آزمايشگاهي ،ساخت پروتزهاي دنداني ،مامايي ،عمل

دانشـگاه  معاونت سـنجش و پـذيرش   هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقباً از طريق پايگاه اينترنتي  انتخاب رشته و همچنين كدرشته محل
  .مند خواهد رسيد مذكور به اطالع داوطلبان عالقه

  
كـارداني در    از مقطـع   طـور قطـع   بـه   30/11/1394و يـا نهايتـاً    31/6/1394حداكثر تا تـاريخ    شود كه ياطالق م  كسي  به :آخر  سال  دانشجوي )د

و   ، درمـان  بهداشـت   و يـا وزارت   و فنـاوري   تحقيقـات ،  علـوم   يا وزارت  فرهنگي  انقالب  عالي مورد تأييد شوراي   عالي  ها و مؤسسات آموزش دانشگاه
  .شود  يلالتحص فارغ  پزشكي  آموزش

 2  مـاده   موجـب   شوند و بـه  مي  پذيرفته  آزمون  كارداني در اين  در دوره  از تحصيل  از فراغت  پس  بالفاصله  كه  افرادي :نرايگا  آموزش  تعهد خدمت )ه 
در هـر دو    رايگـان   آنان از آموزش  مندي بهره  مربوط به  اند، تعهدات مند شده بهره  رايگان  آموزش  از مزاياي  رايگان  آموزش  قانون  اجرايي  نامه آيين
  .پذيرد مي  ناپيوسته انجام  كارشناسي  دوره  تحصيالت از پايان   كارداني و كارشناسي ناپيوسته، پس  تحصيلي  مقطع

كه بر روي آن شـماره پرونـده و يـا     نام نام، متقاضي الزم است نسبت به خريداري كارت اعتباري ثبت به منظور ثبت :هپرونده يا سريال پروند  شماره )و
  . اقدام نمايد است، از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور سريال پرونده نوشته شده

  .نام در آن اقامت داشته باشند شود كه داوطلب يا والدين او در زمان ثبت به استاني اطالق مي :استان بومي )ز
و از لحـاظ    زيـر بـوده    شـرح   به  و اختصاصي  شرايط عمومي  داراي  است  الزم  داوطلبان :شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي داوطلبان) 2* 

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  خدمت وظيفه  مقررات
   :شرايط عمومي -1

  . )زرتشتي كليمي، مسيحي،( ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  در قانون مصرح  از اديان  يا يكي  دين مبين اسالم  اعتقاد به ) الف
  .پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالمي ايران )ب
  .نداشتن عناد با نظام جمهوري اسالمي )ج

پرداخـت  ) 3( هـاي محـارب،   گروهـك   داشتن وابستگي تشكيالتي بـه ) 2( مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسالمي،) 1: (مصاديق عناد عبارتند از
  .تبليغ ماترياليسم و اديان ساختگي) 4( ها و يا داشتن عضويت، هاي محارب يا هواداري تشكيالتي از گروهك كمك مالي به گروه

  .احراز فساد اخالقي  عدم ) د
  .صالح عدم سوءپيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذي )ه
  .مخدر مواد  اعتياد به  و عدم  انتخابي  الزم متناسب با رشته  جسمي  از توانايي  برخورداري )و
  .نام و شركت نمايند توانند در اين آزمون ثبت داوطلبان واجد شرايط بدون توجه به محدوديت سني مي )ز
  . باشند نام و شركت در اين آزمون نمي كارشناسي مجاز به ثبتباالتر از هاي  التحصيالن دوره دانشجويان يا فارغ )ح
   :شرايط اختصاصي -2

مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و يـا شـوراي عـالي انقـالب         دارا بودن مدرك كارداني  ) الف
 .فرهنگي

هـاي تحصـيلي نيمسـال     براي انتخاب رشته 31/6/1394دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارداني به شرط اخذ مدرك كارداني تا تاريخ  -تبصره
نام و شـركت در   هاي تحصيلي نيمسال دوم مجاز به ثبت منحصراً براي انتخاب رشته 30/11/1394التحصيلي تا تاريخ  صورت فارغ اول و دوم يا در

  .باشند آزمون مي
التحصيل شدن بايد برابر طول مدت تحصيل، تعهد خـدمت بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش       پذيرفتگان گروه آموزشي پزشكي پس از فارغ )ب

در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت تعهد شده، بايد دو برابر هزينه تحصيالت را تمام يا به تناسـب مـدتي كـه    پزشكي بسپارند و 
  .اند، بپردازند خدمت نكرده



 شرايط و ضوابط/بخش اول/فصل اول                              1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   3 صفحه  شرايط و ضوابط/ش اولبخ/فصل اول
 

  كليه  بعد گزينش  به 1377  از سال  پزشكي  آموزش و  بهداشت، درمان  وزارت  نامعاون  شوراي 20/2/1376  مورخ  در جلسه  متخذه  تصميم  براساس) ج
  رعايـت   بـدون  ،هـاي كارشناسـي ناپيوسـته    در آزمـون ورودي دوره  مربـوط كارشناسـي ناپيوسـته     تحصيلي  هاي در رشته  پزشكي  گروه  هاي كاردان
و   پزشكان  خدمت  قانون  مشمول  آنان  تحصيلي  رشته  ناپيوسته  كارشناسي  مقطع  اينكه  مشروط به ،پذيرد مي  درصد انجام 70درصد و  30  هاي سهميه

  .صورت ملزم به انجام خدمات قانوني قبل از شركت در آزمون خواهند بود در غير اين  .باشد  پيراپزشكان
توانند از معافيت تحصيلي بـراي شـركت در آزمـون اسـتفاده      دانشجويان مرد سال آخر مقطع كارداني در رابطه با مسئله خدمت نظام وظيفه مي -تبصره
  .مايندن

آموختگـان   ريزي آمـوزش عـالي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري در خصـوص دانـش        شوراي برنامه 17/11/88مورخ  748مصوبه جلسه شماره ) د
بـه   789باشد، در جلسه  14هاي كارداني پيوسته، داراي مجوز رسمي از شوراي گسترش آموزش عالي كه معدل دوره كارداني آنها كمتر از  دوره

  :ر اصالح گرديدشرح زي
در دوره كارشناسي ناپيوسته نياز به گذراندان واحد جبراني ندارند، در غيـر اينصـورت    رشته مرتبطآموختگان مذكور در صورت قبولي در  دانش«

  .»واحد جبراني بگذراند 24بايست  مي
شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي     13/5/86ي درخشـان مـورخ   نامه تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه اسـتعدادها  آيين 4ماده  4بر اساس بند  ) ه

درخشان معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشجويان داراي استعداد درخشـان هـر مقطـع تحصـيلي اعـم از شـاغل بـه        
  .ون ورودي مقطع باالتر شركت نمايندالتحصيل، مجازند فقط يك نوبت قبل از انجام خدمت سربازي و طرح نيروي انساني در آزم تحصيل و يا فارغ

 التحصـيالن مقطـع كارشناسـي پيوسـته در     ريزي علوم پزشكي، فـارغ  شوراي عالي برنامه 7/12/1389با توجه به مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ ) و
هاي گروه  قطع كارشناسي ناپيوسته رشتهتوانند در م صورت دارا بودن مدرك كارداني مرتبط مندرج در اين دفترچه راهنما، با رعايت شرايط زير مي

  .پزشكي از طريق قبولي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته، تحصيل نمايند
  .آموختگان مقطع كارشناسي پيوسته مشمول طرح لزوم گذراندن طرح نيروي انساني براي دانش -1
  .عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محرومهاي اجرايي و  دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه -2
  .نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -3
سـي ناپيوسـته،   صورت قبولي در دوره روزانـه مقطـع كارشنا   چنانچه داوطلب در مقطع كارشناسي پيوسته از آموزش رايگان برخوردار بوده است در -4

  .باشد ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه مربوط مي
هـاي   الزم به ذكر است دارندگان مدرك تحصيلي با ارزش باالتر از مقطع كارشناسي مجاز به شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسـته رشـته  

  .باشند زشكي نميگروه آموزشي پ
ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ممنـوعيتي بـراي ادامـه     دفتر برنامه 29/1/1394مورخ  11473/21/2شماره  برطبق مفاد نامه )ز

اي ديگر وجود نـدارد، لـيكن براسـاس بخشـنامه شـماره       در همان مقطع در رشته )غيرپزشكي(تحصيل مجدد دارندگان مدرك كارشناسي ناپيوسته 
مجاز بـه اسـتفاده از امكانـات دولتـي      تنها براي يكبارت مذكور، هر يك از داوطلبان براي هريك از مقاطع تحصيلي وزار 10/1/1383مورخ  47/2

هـاي دوره روزانـه    محل از انتخاب كدرشته اند، در صورتي كه قبالً از امكانات دولتي استفاده نموده شود توصيه مي دسته از داوطلبان اينبه . خواهند بود
هـاي دوره روزانـه، هماننـد     محـل  شدن در كدرشته بديهي است درصورت انتخاب و پذيرفته. ي كارشناسي ناپيوسته خودداري نمايندهاي تحصيل رشته

از لحاظ مقررات خـدمت وظيفـه    الزم است ضمناً اين قبيل داوطلبان. پرداخت شهريه تحصيلي خواهند بودملزم به ) شبانه(هاي نوبت دوم  قبولين دوره
الزم به ذكر است دارندگان مدرك تحصيلي با ارزش باالتر از مقطع كارشناسي مجاز به شـركت در   .داشته باشندنبراي ادامه تحصيل منعي ، عمومي

  .باشند پزشكي نميغيرهاي  آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته رشته
شـوراي عـالي    3/9/1377مورخ  432جراي مصوبات جلسه شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور هماهنگي در ا )ح

شوراي معين شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي و كـارگروه مربـوط و        5/10/1391مورخ  252و  23/1/1390مورخ  221انقالب فرهنگي، جلسات 
دگان مدرك معادل كـه موفـق   ريزي آموزش عالي، با هدف كمك به ادامه تحصيل آن عده از دارن شوراي برنامه 17/11/1388مورخ  748جلسه 

ابالغ شده توسـط معاونـت آموزشـي     28/5/1392مورخ  77633/2نامه شماره  اند، طي آيين هاي دارندگان مدرك معادل نشده به قبولي در آزمون
  :وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقرر داشته است

مبنـي بـر   (شوراي عالي انقـالب فرهنگـي    3/9/1377مورخ  432ه شماره آن عده از دارندگان مدرك معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه جلس -1
 .گيرند اند، مشمول اين مصوبه قرار مي هاي معادل پذيرفته شده در دوره) هاي معادل ممنوعيت برگزاري دوره

نموده ولي قبولي آنان بعد از تاريخ  هاي مدرك معادل شركت الذكر در دوره آن عده از دارندگان مدرك معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه فوق -2
  .گيرند الذكر اعالم شده، در شمول اين مصوبه قرار مي ابالغ مصوبه فوق

دليـل ممنوعيـت    اند، بـه  شده  الذكر، در دوره معادل شركت نموده و پذيرفته آن عده از دارندگان مدرك معادل كه بعد از تاريخ ابالغ مصوبه فوق -3
هاي بـاالتر را   دوره) هاي پذيرش(هاي ورودي  گيرند و با مدرك معادل حق شركت در آزمون شمول اين مصوبه قرار نمي برگزاري دوره معادل، در

  .ندارند
هاي درسـي   هاي با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي، برنامه كه در دوره) 2و  1مشمولين بندهاي (آن عده از دارندگان مدرك معادل كارداني  -4

كـه  (ورودي مقـاطع بـاالتر   ) هاي پذيرش(هاي  اند، اجازه دارند در آزمون هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گذرانده نامهدوره را برابر بر
، ادامـه  )پـذيرش (شركت كننـد و در صـورت قبـولي در آزمـون     ) شود توسط سازمان سنجش آموزش كشور و يا دانشگاه آزاد اسالمي برگزار مي

 .تحصيل دهند
انـد،   هاي فاقد مجوز شوراي گسترش آموزش عـالي وارد شـده   كه در دوره) 2و  1مشمولين بندهاي (از دارندگان مدرك معادل كارداني آن عده  -5

) هـاي  پذيرش(هاي  هاي درسي دوره مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت كرده باشند، اجازه دارند در آزمون كه برنامه مشروط براين
واحـدهاي دوره را بـه   % 20مقطع باالتر موظفند تـا  ) پذيرش(اين عده از داوطلبان در صورت قبولي در آزمون ورودي . شركت نمايند مقاطع باالتر

در  00/12تشخيص دانشگاه يا موسسه آموزش عالي پذيرنده، به عنوان دروس جبراني بگذرانند و در صـورت قبـولي و كسـب حـداقل ميـانگين      
 .را در مقطع باالتر ادامه دهنددروس مذكور، تحصيل خود 

 1369هاي كارداني و كارشناسـي مصـوب اسـفندماه     نامه آموزشي دوره آيين 27مشمول ماده ) معادل فوق ديپلم( معادل كارداني  مدرك  دارندگان )ط
از دانشنامه آنان حذف شـده   شوراي عالي مذكور عنوان معادل 12/9/1374مورخ  308ريزي سابق كه بر اساس مصوبه جلسه  عالي برنامه	شوراي

 .زشكي شوندپهاي كارشناسي ناپيوسته گروه آموزشي غير در اين آزمون متقاضي رشته	توانند است، مي
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  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   4 صفحه  شرايط و ضوابط/ش اولبخ/فصل اول
 

دارندگان مـدرك معـادل يـا گـواهي اتمـام دوره      «شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي،  25/3/1392براساس مصوبه جلسه پنجاه و يك مورخ ) ي
صورت رسمي، پيماني يا قراردادي كه حداقل پنج سال سابقه كـار   به) اعم از مراكز دولتي يا خصوصي(هاي گروه پزشكي شاغل  مقطع كارداني رشته

دسـته از   ايـن ضـمناً  » .پزشـكي، شـركت نماينـد   آموزشي هاي  توانند در آزمون كارشناسي ناپيوسته رشته مرتبط با مدرك كارداني داشته باشند، مي
به تأييـد محـل خـدمت،    با مدرك كارداني، لي الزم است گواهي اشتغال به كار و همچنين گواهي پنج سال سابقه كار مرتبط درصورت قبوداوطلبان 
  . نمايندنام به آموزش دانشگاه محل قبولي ارائه  هنگام ثبت

رت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي يـا     مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزا) معادل فوق ديپلم(دارندگان مدرك معادل كارداني ) ك
ريزي كشور كه در يكي از آزمونهاي جامع دارندگان مدرك معادل كـارداني شـركت و حـد نصـاب نمـره علمـي الزم را        مديريت و برنامه	سازمان

» ي«تثناء داوطلبـان مشـمول بنـد    اسـ    به( زشكيپهاي آموزشي غير هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته گروه در آزمون رشته	توانند اند، مي كسب نموده
صورت موفقيت در اين آزمون الزم است گواهي كسب حد نصاب نمـره علمـي الزم در آزمـون    	اين قبيل داوطلبان در. نام و شركت نمايند ثبت )فوق

  .نمايند زش عالي محل قبولي ارائهجامع مدرك معادل كارداني خود را به همراه ساير مدارك الزم به دانشگاه يا مؤسسه آمو
 از  دسـته  ، آن فنـاوري  و  علـوم، تحقيقـات    وزارت  دانشـجويان   رفـاه   صـندوق  28/5/64  مـورخ  31902  شـماره   دسـتورالعمل  7  مفاد مـاده   براساس) ل

 پـذيرش   آزمون در قبولي  تصور اند، در مند شده مذكور بهره  صندوق  از مزاياي  كه  غيرپزشكي  تحصيلي  هاي رشته  كارداني  هاي دوره  التحصيالن فارغ
مربـوط را در   تأييديهو   نموده  حساب  تسويه  دانشجويان  رفاه  با صندوقالزم است  ،1394  سال  ناپيوسته  كارشناسي  دوره  به  كارداني  دانشجو از دوره 

  .نمايند  خود ارائه  قبولي  محل  عالي  آموزش  مؤسسه يا  دانشگاه  به ، نام  ثبت  زمان
نـام و شـركت در ايـن آزمـون را      ثبـت 	، حـق 1393روزانه در آزمون كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسته سال   هاي تحصيلي دوره پذيرفتگان رشته )م

  .ندارند
مؤسسـات  هـا و   كليـه دانشـگاه  ) مجـازي (و الكترونيكـي ) شـبانه (هاي نوبت دوم  غيرانتفاعي، دوره -پذيرفتگان مؤسسات آموزش عالي غيردولتي :تبصره

، در 1393آموزش عالي و همچنين پذيرفتگان دانشگاه آزاد اسالمي در آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسـته سـال   
  .نام و شركت نمايند توانند در اين آزمون ثبت مي) براي برادران(صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه 

 –علمـي  ، دانشـجويان دوره پودمـاني دانشـگاه جـامع    12/12/1385كاربردي مورخ -زي آموزشي و درسي علميري شوراي برنامه 87مطابق مصوبه  )ن
گـردد،   و بعد چنانچه در آزمون ورودي مقاطع باالتر كه از طريق سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور برگـزار مـي       1383هاي  كاربردي ورودي سال

 بـه  .انـد  بـوده ، از شركت در آزمون جامع پودماني معاف مقطع باالترحصيلي با رشته قبولي الت رشته فارغصورت يكسان بودن در  شدند، ميپذيرفته 
 تحصـيلي  مقطـع  قبـولي  رشـته  بـا  آنـان  پودمـاني  دوره مـدرك  بـودن  مرتبط و يكسان صورت در داوطلبان قبيل تحصيل اين ادامه ديگر عبارت

هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسـته   نامه آموزشي دوره آيين 10به مفاد ماده با توجه  غيراينصورت در .باشد مي بالمانع، ناپيوسته كارشناسي
مـورخ   185504موضـوع نامـه شـماره    (ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري   شوراي برنامه 8/5/1391مورخ  803مصوب جلسه 

بـديهي اسـت كـه نمـره      .بگذرانندنيز واحد درسي جبراني  6تعداد لي، عالوه بر واحدهاي درسي رشته قبوالزم است ) شوراي مذكور 9/10/1393
  .شود دروس جبراني در معدل نيمسال و معدل كل محاسبه مي

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

  : سهميه رزمندگان و ايثارگران) 3
 .شوند  سهميه  ينا  متقاضي  ذيل،» ب« و» الف«  در بندهاي  مندرجشرايط   توانند براساس و ايثارگران مي  رزمندگان سهميه   متقاضي  از داوطلبان هر يك 

  :سهميه رزمندگان) الف
ورود رزمندگان و  نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي  هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين و تبصره 1رزمندگاني كه براساس ماده  )الف - 1

يا   متوالي  ماه) 6(  شش  اقلحد 31/6/1367  لغايت 31/6/1359 از تاريخ   عالي آموزش   ها و مؤسسات به دانشگاه بسيجي   جهادگران داوطلب
سازمان بسيج (ضمن مراجعه به ارگان ذيربط   است  اند، الزم حضور داشته  باطل  عليه  نبرد حق  هاي جبهه عملياتي   در مناطق  داوطلبانه  متناوب

ند تا آمار و اطالعات آنان بعد از نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نماي) مستضعفين يا وزارت جهاد كشاورزي
  .نام توسط سازمان بسيج مستضعفين يا وزارت جهادكشاورزي مورد تأييد نهايي قرار گيرد زمان ثبت

داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان سازمان بسيج مستضعفين و ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، الزم است پس  :تذكر مهم
نام در  رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت 12يل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كدرهگيري از تكم

  .محلي كه در تقاضانامه اينترنتي در نظر گرفته شده درج نمايند
و درج   تاييد سهميه  در صورت عدم) و يا وزارت جهاد كشاورزيبسيج مستضعفين  سازمان (رزمندگان  از سهميه  استفاده   متقاضي داوطلبان  :1تبصره 

  .نمايند تشكيل پرونده مراجعه   محل هاي  شهرستان تابعه   واحدهاي  سهميه آزاد بر روي كارت شركت در آزمون، به
لذا داوطلبان . باشد ال متفاوت ميرقمي سازمان بسيج مستضعفين و يا ستاد كل نيروهاي مسلح براي هر آزمون در هر س 12كدرهگيري : 2تبصره 

  .رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند 12نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دريافت كدرهگيري  ضرورت دارد براي ثبت
  .شود مي  تعيين  دفاع  عالي  شوراي  مصوبات  براساس  عملياتي  مناطق :3تبصره 
ها  ها، سازمان وزارتخانه  پرسنل  خدمتي  هاي و مأموريت  تعهدات  و همچنين  وظيفه  و پاسداران  موظفي سربازان  در جبهه  حضور يا خدمت  مدت :4تبصره 

  . شود نمي  تلقي  ، حضور داوطلبانه عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  دانشجويان  ماهه 6  و نيز طرح  در جبهه  نظامي  هاي و ارگان
 .شوند هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاه نيروهاي: 5تبصره 
  .بود  فرزندان و همسران رزمندگاني كه منحصراً مدت حضور در جبهه دارند، مشمول استفاده از اين سهميه نخواهند: 6تبصره 

تا  31/6/1359روهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران عالوه بر ميزان موظفي، كه از تاريخ دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه ني آن )الف - 2
اند، با تأييد  ماه ناپيوسته شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته 9ماه پيوسته و يا  6حداقل  31/6/1367

ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ستاد ارتش جمهوري اسالمي ايران ستاد كل نيروهاي مسلح، (باالترين مقام هريك از نيروهاي مسلح 
توانند از مزاياي اين قانون  مي) »ناجـا «، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران »ودجـا«، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح »آجـا«

تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون مربوط را هاي  توانند ابتدا به سازمان   اين قبيل افراد مي. استفاده نمايند
نام توسط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي  رقمي دريافت نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت 12تكميل و كد رهگيري 

نامي عالمتگذاري و نسبت به  مربوط به سهميه خود را در تقاضانامه ثبت اين قبيل داوطلبان الزم است بند. ايران مورد تأييد نهايي قرار گيرد
  .رقمي پيگيري در محل مربوط اقدام نمايند 12درج كد 
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 www.aja.ir :رقمي به نشاني اينترنتي 12الزم است براي دريافت كدرهگيري » آجــا«داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان  :1 تبصره
  .مراجعه نمايند

سپاه (نامي، به ارگان ذيربط  تقاضانامه ثبت 12جانبازان و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج كدرهگيري در بند  :تذكرمهم
فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهـه را   مراجعه و با ارائه كارت جانبازي و يا آزادگي،) پاسداران انقالب اسالمي يا وزارت جهاد كشاورزي

و يـا وزارت جهـاد   ) سـازمان بسـيج مستضـعفين   (پاسـداران   نام، توسط ستاد مشـترك سـپاه    تكميل نمايند، تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت
  .ازي و مدت اسارت اضافه گرددكشاورزي مورد تائيد نهائي قرار گيرد و در گزينش نهائي به مدت جبهه معادل شده با درصد جانب

  ها و مؤسسات دانشگاه  به  بسيجي  داوطلب  و جهادگران  ورود رزمندگان  براي  ايجاد تسهيالت  قانون  اجرايي نامه  آيين 10 ماده  2 تبصره   براساس :2تبصره 
،  اسالمي  شوراي  محترم  مجلس 11/9/71 مذكور مصوب  قانون  وزيران و قانون اصالح  هيأت محترم 18/2/1368مصوب  عالي   آموزش

 12  مدت  حداقـل  داراي  كه  اند، در صورتي شده  پذيرفته دوره كاردانيدر   رزمندگان  با سهميه  نوبت بعد يك   به 1368  از سـال  كه  داوطلبانــي
  حق  صورت  در غير اين. نمايند  شركت  رزمندگان  با سهميه  آزمون  توانند در اين باشند، مي باطل   عليه  نبرد حق  هاي در جبهه  حضور داوطلبانه  ماه

  . را نخواهند داشت  در اين آزمون  رزمندگان  از سهميه  استفاده
شده باشند،  با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در دوره روزانه آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته پذيرفته  كه  از داوطلباني  دسته  آن :3تبصره 

  .طبق ضوابط حق استفاده از سهميه رزمندگان در اين آزمون را نخواهند داشت
هاي  ريزي كنكور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه با استفاده از سهميه بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه :4تبصره 

ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه  حضوري دانشگاه هاي شبانه و نيمه هاي تحصيلي دوره هشدگان رشت شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته
اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود  الملل قرار گرفته هاي مجازي و بين نور، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و يا دوره پيام

  .ي مربوط در اين آزمون خواهند بودها فقط يك بار، مجاز به استفاده مجدد از سهميه
  شركت گذشته   سنوات دوره كارداني به كارشناسي ناپيوسته   ورودي  هاي واجد شرايط كه با استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون  داوطلبان :تذكر مهم

  . ل نماينددر اين آزمون طبق توضيحات فوق عم رزمندگان   از سهميه  استفاده  اند الزم است براي كرده
شهدا   و همسران فرزندان   آنان و همچنين  و همسران  و فرزندان  درصد و باالتر، آزادگان 25جانبازان، همسر و فرزند جانبازان : سهميه ايثارگران) ب

ازي به مراجعه به نامي اقدام نمايند و ني بايستي نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت  ايثارگران از سهميه   استفاده  براي
  .گردند سايت اينترنتي ايثار ندارند و در اين آزمون در سهميه ايثارگران گزينش مي

 گيرد، براساس اين قانون صورت مي با توجه به تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، گزينش داوطلبان واجد شرايط براساس اين قانون
درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در  70حداقل (علمي نمره ن انقالب اسالمي، به شرط كسب حدنصاب درصد از ظرفيت پذيرش به ايثارگرا 20

هاي گروه آموزشي  درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد دوره روزانه رشته 80هاي غير گروه آموزشي پزشكي و  رشته سهميه آزاد
  .اختصاص دارد) پزشكي

  :يمقررات وظيفه عموم) 4
مرد كه در آزمون كارداني   ، داوطلبان )ها معاونت مشموالن و امور معافيت(انتظامي جمهوري اسالمي ايران   نيروي  عمومي  وظيفه  سازمان  اعالم  براساس

از شرايط مشروحه زير را از   ، يكي)نام قبولي قطعي و ثبت(هنگام پذيرش در دانشگاه   به  است  كنند، الزم شركت مي 1394به كارشناسي ناپيوسته سال 
  :صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود در غير اين. وظيفه عمومي دارا باشندخدمت وضعيت مشموليت و مقررات نظر 
  .دارا بودن كارت پايان خدمت )1كد 
 ). كفالت، پزشكي، ايثارگران و موارد خاص( دارا بودن كارت معافيت دائم )2كد 
معافيـت سـني عنايـت مقـام     (نام كارت معافيت دائـم   اين قبيل مشموالن بايد پس از اعالم قبولي و در زمان ثبت. و قبل از آن 1354متولد سال  )3كد 

  . را ارائه نمايند) معظم رهبري
  .شرط اينكه تغيير سن نداده باشند  و قبل از آن، به 1344متولدين نيمه اول سال  )4كد 
منـدرج در بـرگ   (نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت  خدمت بدون غيبت كه زمان پذيرش و ثبت مشموالن داراي برگ آماده به )5كد 

  .باشد) اعزام
بـه خـدمت   ) مندرج در برگ اعـزام (باشد، الزم است در تاريخ مقرر  افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي در دانشگاه مي -تبصره

در . ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهنـد شـد   برايديهي است درصورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، ب. اعزام شوند
  .صورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود غير اين

  .شوند التحصيل مي غدر سنوات مجاز تحصيلي فار 31/6/1394دانشجويان سال آخر مقطع كارداني كه تا تاريخ  )6كد 
التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصـيل تـا زمـان پـذيرش در مقطـع       التحصيالن مقطع كارداني كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ فارغ )7كد 

  .سال سپري نشده باشد  بيش از يكناپيوسته كارشناسي 
فراغـت شـهريور مـاه همـان سـال محسـوب       فراغت از تحصيل آنها بـه منزلـه    شوند، التحصيل مي دانشجوياني كه در شش ماهه اول سال فارغ -تبصره

  .)اند، به مدت يك سال مهلت معرفي دارند التحصيل شده يعني از پايان شهريور ماه سالي كه فارغ( .گردد مي
خواهـد   31/6/1394وي  التحصيل شـده اسـت، آخـرين مهلـت معرفـي      فارغ 31/4/1393مقطع كارداني در سنوات مجاز تحصيلي دانشجوي  )مثال

   .)گردد به مدت يك سال محاسبه مي 1393از شهريور  ،»كارداني«يعني گذشت بيش از يكسال از فراغت مقطع قبلي .(بود
ر داوطلباني كه مدت تحصيل آنان در مقطع كارداني بيش از سقف مجاز سنوات تحصيلي به طول انجاميده، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع باالت :توجه* 

  .نيستند
ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت باالترين مقام اجرايـي سـازمان مربـوط بـراي      خانه ها و يا وزارت كاركنان متعهد خدمت در سازمان )8كد 

  .ادامه تحصيل
  .ادامه تحصيلكاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي  )9كد 
   .باشند طالب علوم ديني دارنده مدرك كارداني يا معادل آن كه داراي معافيت تحصيلي حوزوي مي )10كد 

هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و اصفهان تأييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال  درصورتي كه مركز مديريت حوزه :توجه* 
موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، با همان معافيت تحصيلي حوزه، اشتغال به تحصيل وي در دانشـگاه بالمـانع    به تحصيل در حوزه، به

است هـر موقـع حـوزه     بديهي. نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت ونه دانشجويان براي ثبتگاين. است
منـوط بـه   )پس از بررسي و دارا بودن ساير شـرايط (ي را خاتمه يافته اعالم كند، ادامه تحصيل وي در دانشگاه ا علميه معافيت تحصيلي طلبه

  .اجازه سازمان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي خواهد بود
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  . در مدت اعتبار آن )پزشكي، كفالت(مشموالن داراي برگه معافيت موقت بدون غيبت  )11كد 
  .باشند دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافيت موقت، بدون معافيت تحصيلي مجاز به ادامه تحصيل نمي ناي :هتوج* 

  . داراي مدرك كارداني و فاقد غيبت اوليه) سربازان حين خدمت(كاركنان وظيفه  )12كد 
تغال به خدمت از يگان مربوط و صدور مجـوز تحصـيل از سـوي    دسته از كاركنان پس از اعالم قبولي از سوي دانشگاه، با ارائه گواهي اش اين :هتوج* 

بـراي ادامـه    ،كـه دانشـجوي اخراجـي نبـوده باشـند      به شرط اين )شهرستان محل استقرار دانشگاه 10+ اقدام از دفاتر پليس( وظيفه عمومي
  . تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد

گـواهي يـا كـارت    بايد  ،نام در دانشگاه رسد، پس از قبولي و موقع ثبت به پايان مي 31/6/1394اي كه خدمت آنان تا تاريخ  كاركنان وظيفه -1تبصره 
  .پايان خدمت ارائه نمايند

بايد بـا   كه براي نيمسال اول تحصيلي پذيرفته شوند، رسد، درصورتي به پايان مي 30/11/1394اي كه خدمت آنان تا تاريخ  كاركنان وظيفه -2تبصره 
شوند و چنانچه براي نيمسال دوم پذيرفته  براي ادامه تحصيل از خدمت ترخيص ) با دارا بودن شرايط ادامه تحصيل( 10+ يسپلوظيفه عمومي  مجوز

  .نام در دانشگاه، گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند شوند، بايد موقع ثبت
لي انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشـته  تحصياوليه ها درصورتي كه در سنوات  دانشجويان انصرافي ساير دانشگاه )13كد 

) بـه بعـد   22/8/1390از تاريخ (كه  مضافاً مشروط به اين. سال سپري نشده باشد قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يك 
   .حصيل را خواهند داشتصورت شرايط ادامه ت ، در ايناز امتياز يكبار انصراف استفاده نكرده باشند

  :ات مهمتذكر* 
ها  در دانشگاه، معافيت تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاهو پذيرش باشند و درصورت قبولي  مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي )الف

  .باشند نام از آنان نمي مجاز به ثبت
  .ورت و يا اخذ معافيت دائم، شرايط استفاده از معافيت تحصيلي را نخواهند داشتها تا پايان خدمت دوره ضر دانشجويان اخراجي دانشگاه )ب
  .را ندارنداين آزمون  نام و شركت مجدد در باشند، حق ثبت كه مشمول خدمت وظيفه عمومي مي مقطع كارشناسي التحصيالن فارغ )ج
درصورت قبولي وظيفه دسته از كاركنان  اين. باشند نميدوره ضرورت مت زمان با انجام خد مجاز به تحصيل هم) سرباز حين خدمت(كاركنان وظيفه  )د

  .ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شدبراي دانشگاه، نداشتن غيبت اوليه و دارا بودن ساير شرايط،  در
همين ماده، ) 2(كه طبق تبصره باشد  مي مدت تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته سه سالقانون خدمت وظيفه عمومي، ) 33(ماده ) 1(برابر تبصره  ) ه

اقدام (عنوان سنوات ارفاقي با دريافت مجوز از وظيفه عمومي  با موافقت كميسيون موارد خاص دانشگاه و ساير شرايط، اين مدت حداكثر يك سال به
مجاز به التحصيل نشوند،  در مدت مذكور فارغدانشجوياني كه . قابل افزايش خواهد بود )شهرستان محل استقرار دانشگاه 10+ از سوي دفاتر پليس

  .ادامه تحصيل در مقطع باالتر نخواهند بود
  :غيرايرانياتباع شرايط و ضوابط ) 5

، بايـد عـالوه بـر دارا بـودن شـرايط عمـومي و       1394در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال نام و شركت  متقاضي ثبتكليه اتباع غيرايراني 
بـديهي اسـت   . نام اينترنتـي، عالمتگـذاري نماينـد    آزمون كه در همين دفترچه راهنما درج شده است، بند مربوط را نيز در تقاضانامه ثبتاختصاصي اين 

شـند،  تقاضانامه را عالمتگذاري ننمـوده با  16 نام بند وليكن در زمان ثبتشدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند،  چنانچه اتباع غيرايراني در رديف پذيرفته
  .پذيرش آنان لغو خواهد شد

راهنمـا، هـيچ     بوده و درصورت عدم احراز شرايط و ضوابط منـدرج در دفترچـه   راهنما  دفترچههمين اتباع غيرايراني ملزم به مطالعه دقيق مندرجات  -1
  .عذري مبني بر عدم اطالع از مفاد دفترچه پذيرفته نيست

شـركت در ايـن   نـام و   ثبـت ، مجاز بـه  زيري ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر فقط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسالم -2
  .شوند بوده و در گزينش شركت داده مي  آزمون

  .گذرنامه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت -1-2
صورت سـه ماهـه تمديـد رواديـد مـي شـوند، امكـان         ده و بههايي كه براساس طرح ساماندهي اتباع افغاني صادر گردي دسته از گذرنامه آن :تبصره

در يكي از صفحات داخل » باشد ورود و اقامت اوليه غيرقانوني مي«ها درج عبارت  از ويژگي بارز اين گذرنامه. شركت در آزمون را ندارند
  .باشد، كه ممهور گرديده است آن مي

  .امي جمهوري اسالمي ايراندفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظ -2-2
  .كشور ، براساس اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت1394كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در سال  -3-2
  .دارندگان كارت آمايش معتبر بر اساس اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور -4-2

اند، با دارا بودن مـدرك   التحصيل شده ها و مؤسسات آموزش عالي رسمي كشور جمهوري اسالمي ايران فارغ رايراني مقيم كه از دانشگاهفقط اتباع غي -3
  .باشند مي  نام و شركت در اين آزمون صالح مجاز به ثبت كارداني رسمي مورد تأييد مراجع ذي

. باشـند  ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتبـاع خـارجي نمـي    انشگاههاي تحصيلي د اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته -4
ها و مؤسسـات آمـوزش عـالي منـاطق      بديهي است در صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاه

ها و مؤسسات آموزش عـالي منـاطق مجـاز بـه هـيچ عنـوان        هاي تحصيلي دانشگاه ت رشتهگردد و امكان بررسي جه تلقي مي» كان لم يكن«مزبور، 
توضيح و فهرست مناطق ممنوعـه تـردد و اسـكان بـراي ايـن داوطلبـان، در سـايت        . آيد عمل مي نام و تحصيل آنان ممانعت به مقدور نبوده و از ثبت

  .اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است
هـاي   رشـته در و ) از جمله تعهـدات اسـتخدامي  (هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود  باع غيرايراني در رشتهپذيرش ات -5

  .ها، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است توضيح و فهرست اين رشته. باشد خاص و حساس اكيداً ممنوع مي
نـام دانشـجويان غيرايرانـي كـه در پايگـاه       نامه ثبت يرايراني در اين آزمون و اجراي روند امور كنسولي آنان براساس مفاد شيوهنام پذيرفتگان غ ثبت -6

  .پذيرد باشد، انجام مي قابل دسترسي مي  http://iso.saorg.ir :الكترونيكي اداره كل دانشجويان غيرايراني به آدرس
نام عالمت نزده باشند، پذيرش آنـان لغـو    نام اوليه در اين آزمون، گزينه اتباع غيرايراني را در تقاضانامه ثبت ثبت چنانچه پذيرفتگان نهايي در هنگام -7

  .خواهد شد
دانشگاه آزاد اسالمي، دانشـگاه  تحصيل همزمان اتباع غيرايراني شاغل به تحصيل در موسسات آموزش عالي در واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور،  -8

و مركـز آمـوزش   العالميـه  ) ص(ها و مؤسسات آموزش عالي، مراكز جامعـه المصـطفي   دانشگاهالملل  هاي مجازي و بين دوره ،كاربرديـ لمي  ع جامع
   .باشد ممنوع مي) ع(عالي اهل بيت

  .عالي محل قبولي خود خواهند بودشده همانند پذيرفتگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي مؤسسه آموزش  اتباع غيرايراني پذيرفته -9
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، ملزم به پرداخت شهريه تحصـيلي  آزمونهاي روزانه اين  شدگان غيرايراني در دوره مطابق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كليه پذيرفته -10
زشكي، پرداخت شهريه وفـق مقـررات وزارت   هاي علوم پ در دانشگاه(باشند  مي) شبانه(هاي نوبت دوم  دوره  هاي درصد شهريه 80حداكثر به ميزان 

  ).باشد بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي
بديهي اسـت كـه اتبـاع غيرايرانـي     . باشند نام در اين آزمون مي مجاز به ثبت 20از  14فقط اتباع غيرايراني داراي معدل كل دوره كارداني حداقل  -11

  .نام در اين آزمون را ندارند ثبتاجازه   00/14داراي معدل كل دوره كارداني كمتر از 
درصورت مغايرت معدل اعالم شده به سازمان سنجش آموزش كشور با معدل مندرج در مدرك تحصيلي پذيرفتگان و عدم احـراز شـرط معـدل،     -12

  .تلقي و مطابق مقررات سازمان مذكور در خصوص اين افراد اقدام خواهد شد» كان لم يكن«پذيرش آنان 
حين تحصيل دانشجوي تبعه غيرايراني پذيرفته شده در اين آزمون محرز گردد كـه دانشـجو داراي مـدرك كارشناسـي پيوسـته و يـا        چنانچه در -13

عمـل   كارشناسي ناپيوسته بوده و مجدداً با شركت در اين آزمون در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده است، از ادامـه تحصـيل وي ممانعـت بـه    
و مؤسسات آموزش عالي محل تحصيل اين دانشجويان دراين خصوص ملزم به اخذ تعهـد از دانشـجو در مرحلـه پـذيرش و      ها دانشگاه. خواهد آمد

  .باشند نام اوليه مي ثبت
، در صـورت دارا بـودن شـرايط و    1394هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سـال   نام و شركت در آزمون دوره كليه اتباع غيرايراني متقاضي ثبت -14

و  www.sanjesh.org: نام با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشـور بـه نشـاني    ابط اعالم شده، الزم است در زمان ثبتضو
دسته از داوطلبان  پس از تكميل اطالعات مورد درخواست در سايت، به اين .دورود به لينك مربوطه نسبت به تكميل اطالعات درخواستي اقدام نماين

بيني  نام اينترنتي پيش تقاضانامه ثبت 16 محل مخصوصي كه در بنداين كد را دقيقاً در  بايدرقمي داده خواهد شد كه داوطلب  13يگيري يك كد پ
  .درج نمايند ،شده است

  :شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي )6
 از 4و  3، 2، 1بنـدهاي  د اسالمي عالوه بر دارا بودن شرايط و ضـوابط عمـومي منـدرج در    هاي تحصيلي دانشگاه آزا رشتهشركت در گزينش متقاضيان 
  :نمايندنيز توجه شرايط و ضوابط زير به الزم است اين دفترچه، بخش اول 

مـذكور، صـرفاً   هاي تحصيلي غيرپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته تحصيلي مهندسـي بهداشـت محـيط دانشـگاه      پذيرش دانشجو در كليه رشته -1
سـاخت   ،مامـايي  ،شـامل اتـاق عمـل   (هاي گروه پزشكي اين دانشگاه  متقاضيان و در ساير رشته) معدل كل دوره كارداني(براساس سوابق تحصيلي 

رشـته  تاريخ، نحوه انتخاب رشته و همچنـين كد . گيرد ، براساس آزمون صورت مي)بهداشت عمومي و هوشبري ،علوم آزمايشگاهي ،پروتزهاي دنداني
  .مند خواهد رسيد هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقباً از طريق پايگاه اينترنتي معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه مذكور به اطالع داوطلبان عالقه محل

  . هاي امتحاني ذيل پذيرش دانشجو ندارد دانشگاه آزاد اسالمي در رشته -2
اسالمي در آنها پذيرش دانشجو نداردهاي امتحاني كه دانشگاه آزاد  رشته - 3جدول شماره 

  نام رشته امتحاني  كد   گروه آموزشي   رديف
1

  پزشكي

  اي مهندسي بهداشت حرفه  102
  تكنولوژي پرتوشناسي  2107
شناسي پزشكي و مبارزه با  حشره  3109

  ناقلين
  مدارك پزشكي  4112
  هاي پزشكي فوريت  5114
6

  فني و مهندسي
  هواپيمائي و مخابراتالكترونيك   201

و  تعمير و نگهداري هواپيما  7205
  پرواز	مراقبت

  شهرسازي  8217
  آموزش حرفه و فن  501  علوم انساني9

  آموزش كودكان استثنائي  10507

  نام رشته امتحاني  كد   گروه آموزشي   رديف
11

  ادامه
   

  علوم انساني

  آموزش مطالعات اجتماعي  508
 تربيت مربي امور تربيتي 12510
  شناسي باستان  13511
 كريمتربيت معلم قرآن  14513
 علوم انتظامي 15516
  صنايع دستي  16602
 موسيقي 17604
  طراحي پوشاك  18606
 داري موزه 19607

  كاربردي بهداشت مواد ـ علمي  702  دامپزشكي20
  غذايي با منشأ دامي

مـورخ   43000/36مه شـماره  در شـمول بخشـنا  ) نه تربيت معلـم (التحصيالن مراكز آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش و دانشسراهاي سابق  فارغ -3
ايـن افـراد فقـط مجـاز بـه شـركت در       . گيرنـد  قرار نمـي ) آموختگان هر رشته در مقطع باالتر تحصيلي رشته دلخواه موضوع شركت دانش( 16/3/83

وند قبولي آنان منتفي تلقـي  باشند و چنانچه سهواً يا عمداً در رشته ديگري شركت نمايند و پذيرفته ش هاي متجانس با رشته تحصيلي قبلي خود مي رشته
التحصيالن دوره كارداني كه در باال به آنان اشاره شد در صورت قبولي در  در ضمن آن دسته از فارغ. گونه اعتراضي نخواهند داشت گردد و حق هيچ مي

  .شگاه خواهند بودواحد دروس جبراني مطابق ضوابط و مقررات جاري دان 20مقطع كارشناسي ناپيوسته ملزم به گذراندن حداكثر 
شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي      3/11/74مـورخ   368حوزه علميه كه دوره سطح يك را طبق برنامه تعيـين شـده در مصـوبه جلسـه      يطالب و فضال -4

 28/7/83مـورخ   568ها برخوردار بوده و براساس مصوبه جلسه  التحصيالن دوره كارداني دانشگاه اند از كليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ گذرانده
هاي علوم انساني شركت نموده و پس از قبولي بـا   توانند در آزمون دوره كارشناسي ناپيوسته تمامي رشته گونه افراد مي انقالب فرهنگي، اينعالي شوراي 

  .ارائه گواهي اتمام دوره سطح يك مورد تأييد حوزه علميه، ادامه تحصيل دهند
و ضوابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي و ضوابط خاص واحد يا مركز دانشگاهي محل تحصيل خـود را كـامالً رعايـت    دانشجو موظف است كليه مقررات  -5

 .نامه مربوط به ضوابط گزينش دانشگاه خواهد شد نمايد و در صورت عدم رعايت آنها در هر مرحله از تحصيل، مشمول اعمال آئين
نام در دوره و يا در طول مـدت تحصـيل در دانشـگاه آزاد اسـالمي مشـخص       برگزاري، اعالم نتايج، ثبت نام در آزمون، چنانچه در هريك از مراحل ثبت -6

بوده و يا تحت هر عنـواني تخلـف و سوءاسـتفاده نمـوده اسـت، از ادامـه تحصـيل وي         گردد كه داوطلب فاقد يكي از شرايط مندرج در دفترچه راهنما 
  .نضباطي دانشگاه آزاد اسالمي با او رفتار خواهد شدنامه ا جلوگيري به عمل آمده و مطابق آئين

مجاز نيستند محل خدمت خود را به عنوان محل تحصيل خويش تعيين  ،كاركنان واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسالمي در صورت شركت در اين آزمون -7
  .گردد انشگاهي، قبولي آنان منتفي تلقي ميشدن در هر رشته و محل د چنانچه اين موضوع رعايت نگردد، در صورت پذيرفته. نمايند

، نام در واحد يا مركز دانشگاهي مربـوط  ريزي تربيت بدني در زمان ثبت مديريت برنامه ـ  هاي تربيت دبير علوم ورزشي و علوم ورزشي پذيرفتگان رشته -8
نـام و ادامـه    صـورت از ثبـت   غيـر ايـن   در اين رشته خواهند بود،دار از نظر دانشگاه مبني بر توانايي تحصيل در  ملزم به ارائه گواهي از پزشك صالحيت

  .باشد ذكر است كه آزمون عملي جزو مواد امتحاني اين رشته نمي  الزم به. تحصيل آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد



 شرايط و ضوابط/بخش اول/فصل اول                              1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   8 صفحه  شرايط و ضوابط/ش اولبخ/فصل اول
 

ريز نمرات دروس دوره كـارداني  . حويل نمايندنام گواهي فراغت از تحصيل و تأييديه مدرك كارداني خود را ت بايستي در زمان ثبت كليه پذيرفتگان مي -9
  .نام به واحد دانشگاهي مربوط تحويل دهند را نيز بايد حداكثر دو ماه بعد از ثبت

رد داشته دانشگاه تعهدي براي تأمين خوابگاه و يا امكانات رفاهي ديگر جهت دانشجويان ندارد، ليكن چنانچه واحدهاي دانشگاهي امكاناتي در اين مو -10
  .االمكان در اختيار دانشجويان غيربومي قرار خواهند داد اشند، حتيب
 هاي سـپيدان و داراي خوابگاه براي كليه پذيرفتگان غيربومي و واحـد و كاشان فريدن ، خدابندهسقز،  آباده، ابركوه، اشكذر، بافق، سراوان،واحدهاي  :تبصره

  .شندبا ميمرند داراي خوابگاه براي دانشجويان خواهر غيربومي 
گـردد، لـذا از    اي غيردولتي و غيرانتفاعي عمدتاً از محل شهريه دانشجويان تأمين مـي  هاي دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان مؤسسه با توجه به اينكه هزينه -11

  . شود متغير دريافت مي دانشجويان در آغاز هر نيمسال تحصيلي مبلغي به عنوان شهريه ثابت و نيز به ازاي هر واحد درسي مبلغي به عنوان شهريه
لذا از آنجا كه پذيرفتگان بايد تا پايان مقطع تحصـيلي در  . با توجه به مقررات آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي انتقال و جابجايي دانشجويان ممنوع است -12

ر انتخـاب محـل دانشـگاهي و رعايـت اولويـت      اند به تحصيل ادامه دهند، الزم است داوطلبان د همان واحد يا مركز دانشگاهي كه در آن پذيرفته شده
  .مورد عالقه خود كامالً دقت نمايند

حـوزه آموزشـي هيـأت امنـاي     ها در واحدها و مراكز دانشگاهي به حدنصاب الزم براي تشكيل كالس نرسـد،   چنانچه تعداد پذيرفتگان برخي از رشته -13
در صـورت  . ترين محل دانشگاهي كه رشته مربوط در آن داير است انتقـال خواهـد داد   مربوط با رعايت شرايط عمومي، پذيرفتگان را به مناسب استان

  .گونه افراد به تحصيل در محل تعيين شده، آنان موظف به اخذ مرخصي تحصيلي و شروع به تحصيل از سال بعد خواهند بود عدم تمايل اين
هـاي   سال براي رشته 4هاي غيرآموزشي و  سال براي رشته 3ل بوده كه تا حداكثر سا 2طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ناپيوسته به طور معمول  -14

در هر حال مدت تحصيل در اين دوره براي افراد مشمول خدمت وظيفه عمومي نبايد از سه سال تجاوز نمايـد و چنانچـه   . باشد آموزشي قابل تمديد مي
  .باشند وظيفه عمومي تقليل يابد، اين گونه افراد موظف به رعايت آن ميمان سازمدت مجاز تحصيل براي مشموالن مطابق مقررات ابالغي از 

كسـب   12دانشجو در نيمسـالي كـه ميـانگين نمـرات كمتـر از      . باشد مي 12و حداقل ميانگين نمرات هر نيمسال  10حداقل نمره قبولي در هر درس  -15
چنانچـه دانشـجويي در دوره كارشناسـي    . واحد درسي انتخاب نمايد 14د بيش از توان گردد و در نيمسال تحصيلي بعد نمي نموده، مشروط محسوب مي

  . مشروط گردد، از ادامه تحصيل محروم خواهد گرديد) اعم از متوالي يا متناوب(ناپيوسته دو نيمسال 
ب نمايند طبق ضوابط مربوطه مدرك دانشـنامه  و باالتر كس 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  12بديهي است افرادي كه ميانگين كل كمتر از . رسمي دريافت خواهند نمود
د برابر مقـررات بـه عنـوان دانشـجوي اخراجـي بـه       دروس دوره را به اتمام برسانن 12افراد مشمولي كه با معدل كل كمتر از . دروس داده خواهد شد

  .گردند وظيفه عمومي معرفي ميسازمان 
هاي آموزش رياضي، آموزش علوم تجربي، تربيـت معلـم زبـان و ادبيـات فارسـي،       كه شامل رشته) طرح آموزش معلمان(هاي آموزشي  داوطلبان رشته -16

  : باشد، الزم است به نكات زير دقت نمايند ان انگليسي ميآموزش ديني و عربي، آموزش و پرورش ابتدايي و آموزش زب
تنهـا مجـاز بـه     ،انـد  هاي آموزشي كه مدرك معادل كارداني از مراكز ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش اخذ نموده دسته از داوطلبان رشته آن -1-16

 : باشند رح زير ميبه ش )متناسب و متجانس با مدرك كارداني خود( ها انتخاب يكي از اينگونه رشته
  .دارندگان مدرك كارداني آموزش ابتدايي، كودكان استثنائي، تربيت مربي آموزشيار نهضت سوادآموزي :آموزش و پرورش ابتدايي )الف
  ). از دانشسراي راهنمايي تحصيلي سابق(تجربي  ـ دارندگان مدرك كارداني رياضي، آمار، رياضي :آموزش رياضي )ب
از انسـتيتو  (، علـوم آزمايشـگاهي   )از دانشسراي راهنمايي تحصيلي سـابق (تجربي  ـدارندگان مدرك كارداني علوم تجربي، رياضي   :يآموزش علوم تجرب )ج

  ). تكنولوژي وزارت آموزش و پرورش
  .دارندگان مدرك كارداني ديني عربي، امور تربيتي و پرورشي، تربيت معلم قرآن كريم :آموزش ديني و عربي )د
  .دارندگان مدرك كارداني ادبيات فارسي :معلم زبان و ادبيات فارسيتربيت  ) ه
  ).از دانشسراي راهنمايي تحصيلي سابق(دارندگان مدرك كارداني زبان انگليسي، زبان انگليسي  :آموزش زبان انگليسي )و
  .هر سال تحصيلي متشكل از دو نيمسال و يك دوره تابستاني است -2-16
انتخـاب نمايـد    واحـد درسـي را   12واحـد و در دوره تابسـتاني    15تواند حداكثر  هاي اول و دوم سال تحصيلي هر دانشجو مي در هريك از نيمسال -3-16

  .واحد تجاوز نكند 40كه مجموع واحدهاي درسي انتخابي در طول يك سال تحصيلي از  مشروط براين
  . شود و در ترم تابستان در طول هفته تشكيل مي) پنجشنبه و جمعه(فته هاي اول و دوم در روزهاي آخر ه ها در نيمسال كالس اين رشته -4-16
  .واحد است 8تواند در يك نيمسال انتخاب نمايد  حداقل تعداد واحد درسي كه هر دانشجو مي -5-16
وزارت آمـوزش و پـرورش   مدرك اعطايي به دارندگان مدرك معادل كارداني از مراكز ضمن خدمت آموزش و پرورش، مدرك داخلي قابل قبول  -6-16

  .خواهد بود
  بنـدرعباس،  -5 بـم،  -4بروجـرد،   -3اهـواز،   -2آبـاده،   -1( :واحد دانشـگاهي  23هاي آموزشي، در  از بين واحدهاي دانشگاهي مجري دوره رشته -7-16

فالورجـان،   -15شهرضـا،   -14 ري،شـهر  -13سـپيدان،   -12زنجان،  -11خوراسگان،  -10آباد،  خرم -9جيرفت،  -8تهران شمال،  -7بندرلنگه،  -6
داليل مختلف اجـراي تـرم تابسـتاني      به) تهران جنوب -23انار و  -22مرودشت،  -21گرمسار،  -20كاشان، -19كازرون،  -18قم،  -17قشم،  -16

واحد درسي به دانشـجو   17حداكثر  لذا در اين واحدهاي دانشگاهي در هر نيمسال .گردد ها فقط در نيمسال اول و دوم برگزار مي مقدور نبوده و كالس
كه كـالس  (چنانچه دانشجويان اين واحدهاي دانشگاهي مايل به اخذ واحد درسي در ترم تابستاني در يكي از واحدهاي دانشگاهي ديگر . شود ارائه مي

   .واحد درسي را بگذرانند 6توانند پس از اخذ موافقت واحدهاي مبداء و مقصد حداكثر  باشند، مي) رشته مورد نظر در آنجا داير است
دارندگان مدرك معادل كارداني از مراكز آموزش ضمن خدمت فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش در صورت پذيرش بايد عالوه بر دروس دوره  -8-16

دروس گذرانـده شـده در   يـك از   شود كـه هـيچ   تأكيد مي. ، تعدادي دروس جبراني نيز بگذرانند)ريزي مندرج در سرفصل مصوب شوراي عالي برنامه(
شـدگان پـس از اتمـام دروس     گونه پذيرفتـه  در ضمن اين. باشد سازي با دروس دوره كارشناسي ناپيوسته نمي دوره كارداني ضمن خدمت، قابل معادل

  .دوره كارشناسي مربوط فقط مدرك داخلي قابل قبول وزارت آموزش و پرورش را دريافت خواهند نمود
هـا   توانند در آزمون ايـن رشـته   ي منحصر به معلمان شاغل در وزارت آموزش و پرورش نيست و كليه دارندگان مدرك كارداني ميهاي آموزش رشته :تبصره

كنـد، ضـمناً    هـاي مزبـور تعهـدي بـراي دانشـگاه يـا وزارت آمـوزش و پـرورش از نظـر اسـتخدام ايجـاد نمـي             در ضمن انتخاب رشته. شركت نمايند
اي متجـانس و متناسـب بـا     بايستي در رشته خدمت آموزش و پرورش براي ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ناپيوسته ميالتحصيالن مراكز ضمن  فارغ

  .نام نمايند رشته مقطع كارداني خود، داوطلب شده و ثبت
باشـند، مشـمول    201ائي مـاده  رنامه اج بسيجياني كه حائز يكي از شرايط آئين 28/4/1377براساس مصوبه هيات محترم وزيران در جلسه مورخ  -9-16

نامـه   و آئين 1376ها و موسسات آموزش عالي كشور مصوب سال  قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه
  .اجرائي آن هستند



 شرايط و ضوابط/بخش اول/فصل اول                              1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   9 صفحه  شرايط و ضوابط/ش اولبخ/فصل اول
 

اين داوطلبـاني كـه    بنابر. نام دارند ر را در صورت قبولي و ثبتواجدين شرايط استفاده از سهميه بسيجي فعال، فقط يكبار حق استفاده از سهميه مزبو :1 تذكر
  .نام نموده باشند، حق استفاده مجدد از آن را ندارند قبالً در هريك از مقاطع تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي از سهميه مذكور استفاده كرده و ثبت

 ،يري دريافتي از مراكز سپاه را نزد خود نگهداري نموده تا در مرحلـه انتخـاب رشـته   بايست كدپيگ مياستفاده از اين سهميه بان واجد شرايط لداوط :2 تذكر
  .هاي الزم براي درج كدپيگيري به عمل آيد راهنمايي

د فعال، جهت برخورداري از اين امتياز به منظـور پـذيرش در آزمـون كارشناسـي ناپيوسـته در حـ        داوطلبان واجد شرايط استفاده از سهميه بسيجي :3تذكر 
  . را كسب نمايند) بدون سهميه(نمره كل آخرين نفر پذيرفته شده عادي % 90بايستي  ها، مي ظرفيت مصوب سهميه

صادره جهت سـاير  پيگيري ها مجزا است لذا متقاضيان با در اختيار داشتن كد  دريافتي از مراكز سپاه براي شركت در هر يك از آزمون پيگيريكد  :4 تذكر
اي دريافـت   مندي از امتياز سهميه در اين آزمون را نخواهند داشت و الزم است بدين منظور كد جداگانه آزاد اسالمي امكان بهرههاي دانشگاه  آزمون
  .نمايند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ضوابط گزينش/بخش دوم/فصل اول                                1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  ثبتدفترچه راهنماي 

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   10 صفحه  گزينش ضوابط/بخش دوم/فصل اول
 

 و ، شرايط و ضوابط اختصاصـي فرهنگيـان  ها و موسسات آموزش عالي در دانشگاهدانشجو برخي از شرايط و ضوابط گزينش  )دومبخش 
  ب دروس تخصصي ي، مواد امتحاني و جدول ضرامربوطول اجد

  :هاي آموزشي برخي از شرايط و ضوابط گروه) 1
ها و مؤسسات آموزش عالي كشور كم و بـيش مشـابه اسـت، بـراي احتـراز از       اداري و انضباطي دانشگاه هاي آموزشي، نامه نظر به اينكه مفاد كلي آيين    

در مواردي كه عدول كلي يـا نسـبي از ايـن مقـررات جـايز يـا الزم باشـد،        . شود مراتب ذيالً درج و رعايت دقيق آنها به داوطلبان توصيه مي	تكرار، بعضي
گونه توضيحات موضعي فقط در همان موضع خاص نافذ و مجري اسـت و در مـوارد ديگـر بايـد بـه       واهد شد و اينطور جداگانه داده خ توضيح مشروح به

  . شود، توجه الزم معطوف داشت توضيحاتي كه ذيالً درج مي
رشته امتحاني مورد انتخاب هاي امتحاني گروه آموزشي غيرپزشكي، چنانچه رشته تحصيلي كارداني و يا مدرك كارداني داوطلب با  در هر يك از رشته -1

شـي مربـوط خواهـد بـود و شـهريه      نياز يا جبراني بـه تشـخيص گـروه آمـوز     شده، ملزم به گذراندن دروس پيش	پذيرفته	وي مرتبط نباشد، داوطلب
  . گردد دانشجو اخذ مي	جبراني از	نياز يا واحدهاي درسي پيش

  .نين شرعي و كشوري منعي داشته باشندپذيرفتگان نبايد براي شروع و ادامه تحصيل از لحاظ قوا -2
  .هيچ دانشجويي مجاز نيست به طور همزمان در دو رشته يا در دو مقطع تحصيل نمايد -3
  .طور كلي آموزش عالي مستلزم سپردن تعهد خدمت خواهد بود استفاده از آموزش رايگان و به  -4
. التحصـيل شـوند   فـارغ  31/6/1394توانند انتخاب نماينـد كـه حـداكثر تـا تـاريخ       مي هاي تحصيلي نيمسال اول و نيمسال دوم را داوطلباني كدرشته -5

التحصـيل   فـارغ  31/6/1394يعنـي تـا تـاريخ    (شوند  التحصيل مي فارغ 30/11/1394به بعد و حداكثر تا  31/6/1394دانشجوياني كه از تاريخ 
هـاي تحصـيلي نيمسـال دوم     الي، منحصـراً مجـاز بـه انتخـاب كـد رشـته      صورت اعالم ظرفيت توسط دانشگاهها و موسسات آموزش ع	در) شوند نمي
  .را ندارند  اول  نيمسال  تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  حق ،شوند نمي  التحصيل فارغ 31/6/1394 تا تاريخ   كه  دانشجويانيبه عبارت ديگر . باشند مي

توانند به تحصيل بپردازند كه موافقتنامـه رسـمي و    كارمندان دولت در صورتي مي ها و مؤسسات آموزش عالي تمام وقت است، لذا تحصيل در دانشگاه -6
هاي ديگر دوران تحصـيل   ها و فعاليت ها، كارآموزي ها، آزمايشگاه بدون قيد و شرط وزارتخانه يا سازمان متبوع خود را مبني بر شركت در همه كالس

  .لي عرضه كنندنام به مؤسسه آموزش عالي محل قبو به همراه مدارك ثبت
  .شود ها و مؤسسات آموزش عالي تعيين و اعالم مي نظر دانشگاه با) شبانه(نوبت دوم   دوره  هاي كالس  تشكيل  ساعات -7
   .است  ممنوع  روزانه  دوره  به ) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان  انتقال -8
خود منحصـراً در  ) فوق ديپلم( تحصيلي و يا نوع مدرك كاردانيال فارغبا توجه به رشته  الزم است ،هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي متقاضيان رشته -9

 هـاي  پـذيرش دانشـجو در رشـته    ضـمناً  .نـام و شـركت نماينـد    ثبت 10و  6ول شماره امطابق جدگروه آموزشي پزشكي، هاي امتحاني  يكي از رشته
، بدون آزمون و صرفاً براساس سوابق تحصـيلي  »شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين حشره«و » مهندسي بهداشت محيط«تحصيلي كارشناسي ناپيوسته 

  .گيرد صورت مي) معدل كل دوره كارداني(
نامه طـرح ايجـاد    هاي روزانه خواهند بود، مگر در مواردي كه در آيين تابع مقررات آموزشي دانشجويان دوره) شبانه(هاي نوبت دوم  دانشجويان دوره -10

  . مستثني شده است) شبانه(وبت دوم هاي ن دوره
  .هاي روزانه است هاي آموزشي دوره عيناً همان برنامه) شبانه(هاي نوبت دوم  هاي آموزشي دوره برنامه -11
زشـي  براي هر نيمسال تحصيلي با توجه به ساير ضـوابط و مقـررات در اختيـار شـوراي آمو    ) شبانه(هاي نوبت دوم  تعيين سقف واحدهاي درسي دوره -12

  .دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذيربط خواهد بود
هـاي پرسـتاري، اتـاق عمـل، هوشـبري،       آموختگان مقطـع كـارداني در رشـته    انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان براي دانش -13

آموختگـان از تـاريخ    اري دندانپزشـكي دانـش  پرسـت (هـاي پزشـكي، بهداشـت دهـان،      ، علوم آزمايشگاهي، فوريت)راديولوژي(تكنولوژي پرتوشناسي
باشـند درصـورتي مجـاز بـه      ها چنانچه داوطلب ادامه تحصيل در مقطع باالتر مي آموختگان اين رشته لذا دانش. باشد اجباري مي) به بعد 1/7/1386

به استثناي رشته پرستاري (الذكر باشد  هاي فوق شتهالتحصيلي آنان همان ر هاي فارغ باشند كه مقطع باالتر رشته نام در آزمون و ادامه تحصيل مي ثبت
تحصـيلي  هـاي   نام و ادامه تحصيل در سـاير رشـته   و چنانچه تمايل به ثبت) باشد دندانپزشكي كه راه ادامه تحصيل آنها در رشته بهداشت عمومي مي

  .باشند خدمت و يا معافيت از آن مي پزشكي را داشته باشند مكلف به انجام خدمات قانوني و ارائه گواهي پايانگروه آموزشي 
تحصيلي كارداني بهداشت دهان به داليل تفاوت رشته تحصيلي كارداني آنان با رشـته تحصـيلي كـارداني بهداشـت دهـان و        آموختگان رشته دانش –14

در آزمون رشته كارشناسي ناپيوسته درماني روستايي، حق شركت  -سال خدمت در مراكز بهداشتي 4دندان از لحاظ برنامه آموزشي و داشتن تعهد 
بهداشت عمومي را ندارند و در صورت شركت و قبولي در آزمون، قبولي آنان در زمان ثبت نام در دانشگاه يا مؤسسـه آمـوزش عـالي محـل قبـولي،      

، 5/9/1387كان مـورخ  آيـين نامـه اجرائـي قـانون خـدمت پزشـكان و پيراپزشـ        3و  2ضمناً براساس مصوبات كميسـيون مـواد   . منتفي خواهد شد
  . باشند آموختگان رشته تحصيلي كارداني بهداشت دهان مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مي دانش

اند، مشمول طـرح اليحـه نيـروي     التحصيل شده به بعد فارغ 1/7/1386تحصيلي كارداني پرستاري دندانپزشكي كه از تاريخ   آموختگان رشته دانش -15 
ضـمناً  . باشـد  شند و شركت آنان در آزمون رشته كارشناسي ناپيوسـته بهداشـت عمـومي مسـتلزم گذرانـدن طـرح اليحـه مـذكور مـي         با انساني مي

در رشته تحصيلي كارداني پرستاري دندانپزشكي، بـه عنـوان مـازاد بـر نيـاز وزارت بهداشـت، درمـان و         1/7/1386آموختگان قبل از تاريخ  دانش
  .باشند معاف مي) طرح اليحه نيروي انساني( ات موضوع قانون مذكورآموزش پزشكي، از انجام خدم

اي، به عنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي، از انجـام خـدمات     تحصيلي كارداني پزشكي هسته  آموختگان رشته كليه دانش -16
تواننـد خـدمات موضـوع قـانون      مي ،يل فرد و نياز مراكز خدمات گيرندهولي در صورت تما ،موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان معاف بوده

  .مذكور را به صورت داوطلبانه به انجام برسانند
تحصيلي كارداني پروتزهاي دنداني، به عنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از انجـام خـدمات     آموختگان رشته كليه دانش -17

باشند، لذا ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسـته رشـته تحصـيلي مـذكور بـدون انجـام        ت پزشكان و پيراپزشكان معاف ميموضوع قانون خدم
  . باشد مانع مي خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان بال

درصـد از ظرفيـت پـذيرش دانشـجو در      40قل ، حدا5/12/1387ريزي علوم پزشكي مورخ  برطبق مصوبه سي و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه -18
اي و مهندسي بهداشت محيط، به هر يك از دو جنس پـذيرش زن و مـرد اختصـاص     هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه رشته
  .دارد

آموزشـي    در اختيـار شـوراي    بط و مقـررات سـاير ضـوا    به  تحصيلي با توجه  درسي براي هر نيمسال  واحدهاي  سقف  در گروه آموزشي پزشكي تعيين -19
  .مربوط خواهد بود  دانشگاه 

  محـل   لئومسـ   مقـام   از بـاالترين   موافقتنامـه   ارائـه   باشند، درصورت مي  انساني  نيروي  طرح  انجام  در حين  كه  هايي در گروه آموزشي پزشكي كاردان -20
 .ندارند  از خدمت ترخيص  به  ، نيازي آنان  خدمت  با ادامه  تحصيل  هادام و تداخل   همزماني  بر عدم  مبني ،خود  خدمت



 ضوابط گزينش/بخش دوم/فصل اول                                1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  ثبتدفترچه راهنماي 

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   11 صفحه  گزينش ضوابط/بخش دوم/فصل اول
 

  . است  ممنوع  تحصيلي  هزينه  كمك  و يا هرگونه  شهريه  و پرداخت  )شبانه(نوبت دوم   در دوره  شده  پذيرفته  كاركنان  به  آموزشي  مأموريت  اعطاي -21
هاي موجود در استان مربوط را در اولويت قرار دهنـد، مگـر اينكـه     اي دولتي هستند بايد كد رشته محله داوطلبان هر استان كه در استخدام دستگاه -22

بديهي است در صورت عدم رعايت مفاد فوق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي . نظر آنان در استان محل كار وجود نداشته باشد	رشته مورد
 .از اعالم نتايج به اولويتهاي بعدي نخواهد بود مناً درصورت قبولي، امكان معرفي اين قبيل افراد بعدض. با ادامه تحصيل آنان موافقت نخواهد كرد

در   شـدن   پذيرفتـه   در صـورت  هـا  محيط، بهداشت خانواده و مبارزه با بيماري  بهداشت  هاي رشته  متعهد خدمت  هاي و نيز كاردان  شاغل  هاي كاردان -23
  .خواهند بود  تحصيل  و ادامه  نام ثبت  مجاز به  متبوع  موافقتنامه از سازمان  از ارائه  تنها پس  تهناپيوس	كارشناسي  آزمون

هـاي علـوم    التحصيالن مقطع كارداني دانشـگاه  دستورالعمل بازپرداخت صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، آن دسته از فارغ 10براساس ماده  -24
نام از صندوق رفاه مجـوز ادامـه تحصـيل يـا تسـويه       اند، درصورت قبولي در آزمون، الزم است براي ثبت مند شده رهپزشكي كه از مزاياي صندوق به

  .نام به دانشگاه محل پذيرش ارائه نمايند حساب دريافت نمايند و تأييديه مربوط را هنگام ثبت
آموختگـان   وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري درخصـوص دانـش     ريزي آمـوزش عـالي    شوراي برنامه 17/11/88مورخ  748مصوبه جلسه شماره  -25

بـه   789باشـد، در جلسـه    14هاي كارداني پيوسته، داراي مجوز رسمي از شوراي گسترش آموزش عالي كه معدل دوره كارداني آنها كمتـر از   دوره
ناسي ناپيوسـته نيـاز بـه گذرانـدان واحـد جبرانـي       در دوره كارش رشته مرتبطآموختگان مذكوردر صورت قبولي در  دانش« :شرح زير اصالح گرديد

  .»واحد جبراني بگذراند 24بايست  ندارند در غير اينصورت مي
شـوراي   7/12/1389مـورخ   45جلسـه   مصـوبه ريزي علوم پزشـكي   شوراي عالي برنامهشوراي معين  23/1/1394مورخ  146طبق مصوبه جلسه  -26

هاي محروم براي يك دوره در سال تحصـيلي   هاي مامايي شاغل در استان يه به ادامه تحصيل كارداندرصد سهم 40ياد شده در مورد اختصاص عالي 
اسـتفاده از سـهميه مـذكور دارا    هاي محروم مجدداً تمديد گرديده است و شـرايط   هاي علوم پزشكي واقع در استان صرفاً براي دانشگاه 1394–95

سه برابر مـدت   يماني يا قراردادي با سپردن تعهد خدمت در همان استان محل خدمت به مدتصورت رسمي، پ بودن حداقل يك سال سابقه كار به
 . تحصيل مي باشد

  .گيرد آموزش عالي غيرانتفاعي صورت مي مؤسساتها و  هاي امتحاني منحصراً در دانشگاه پذيرش دانشجو در برخي از رشته -27
 اي پزشكي هسـته تكنولوژي رشته امتحاني تا اطالع ثانوي در  1392-93پزشكي، از سال تحصيلي  با توجه به اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش -28

نـام و   تواننـد در رشـته امتحـاني تكنولـوژي پرتوشناسـي ثبـت       اي مي هاي تكنولوژي پزشكي هسته لذا كاردان. پذيرش دانشجو صورت نخواهد گرفت
  . شركت نمايند

 :شاغل رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورششرايط و ضوابط اختصاصي فرهنگيان  )2
  ).مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش( نام در آزمون دارا بودن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت -1

نام در آزمـون باشـد، در غيـر اينصـورت مجـاز بـه        بتتاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوطلبان بايد قبل از پايان مهلت قانوني ث -1تبصره 
  .گردد مي "لغو"هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب و قبولي، قبولي آنان  انتخاب رشته

مي و يـا پيمـاني   نام در آزمون فاقد حكـم كـارگزيني رسـ    التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي كه تا پايان مهلت قانوني ثبت معلمان حق -2تبصره 
  . باشند مجاز به شركت در آزمون نيستند

اساس شـرايط   دارا بودن فرم موافقتنامه كتبي مبني بر موافقت با ادامه تحصيل شاغالن رسمي يا پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود بر -2
  ). رم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايندداوطلبان بايد براي دريافت اين ف( مندرج در فرم معلم و دستورالعمل مربوط

لـذا درصـورتي كـه داوطلـب بـدون داشـتن موافقتنامـه        . نام در آزمون است عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت -تبصره
  .تلقي خواهد شد »كان لم يكن«در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود، قبولي وي ) فرم معلم(كتبي

  .در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي.. .هاي تحصيلي اعم از پيوسته، ناپيوسته و عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره -3
ي دولتـي و غيردولتـي يـا آزاد    و باالتر از دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عـال    ) پيوسته يا ناپيوسته(فرهنگياني كه به هر نحوي قبالً مدرك كارشناسي  -4

  .باشند هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي اند مجاز به انتخاب رشته بصورت معادل يا غيرمعادل دريافت نموده
 »لم يكـن 	كان«نرسد، قبولي اين افراد ) نفر 15حداقل ( ها، براي تشكيل كالس به حد نصاب الزم چنانچه آمار پذيرفتگان در هر يك از كدرشته محل -5

  .تلقي خواهد شد
اند، در بين واحدهاي تابعه دانشگاه فرهنگيان براي تشكيل كـالس در   هاي پذيرفته شده كه به حد نصاب نرسيده تغيير محل تحصيل در كد رشته -تبصره

  .باشد محل به عهده داوطلب مي بديهي است مسؤوليت انتخاب كد رشته. باشد اختيار سازمان مركزي دانشگاه مزبور مي
وزارت هاي مختلف امتحاني، مخصوص شاغالن رسمي و يا پيماني واجد شـرايط   هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در گروه كليه رشته -6

باشد، لذا ساير داوطلبان اعم از قراردادي، قرارداد تطبيقـي نهضـت سـواد آمـوزي، شـركتي، معلمـان        آموزش و پرورش مي
ها نبوده و  ، مجاز به انتخاب اين رشته... هاي مدارس غيرانتفاعي و التدريسي التدريس، آموزشياران نهضت سوادآموزي، حق حق

  .شدن، قبولي آنان لغو خواهد شد	در صورت انتخاب و قبول
 تند،عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي يادشده، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در اين دفترچه كه داوطلبان ملزم به رعايت آن هس -7

  .براي فرهنگيان الزامي است
تواننـد   با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي، فرهنگيان محترم در خارج از ساعت اداري موظف خـود مـي   -8

  .)شنبه و جمعه تشكيل شود شود در صورت امكان بعضي از كالسها در روزهاي پنج تالش مي. (ادامه تحصيل دهند
  .ها برگزار خواهد شد شنبه و در صورت نياز جمعه حضوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در روزهاي پنج هاي نيمه كالس -هتبصر

  .پذير نيست نام و قبولي در آزمون و يا در طول تحصيل امكان تغيير رشته پس از ثبت -9
نـام يـا تحصـيل،     ص شود كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبتچنانچه فردي با اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخ -10

  .هاي ناشي از آن خواهد بود گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت قبولي وي لغو مي
 .كند مسئوليت ناشي از عدم رعايت ضوابط عمومي و اختصاصي به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي وي ايجاد نمي -11
 739كه در جلسـه  » هاي ورودي مقطع باالتر اصالح ماده واحده امكان شركت نمودن فرهنگيان داراي مدرك معادل در آزمون«مطابق ماده واحده  -12

داراي دسته از فرهنگيـاني كـه    ، آناست شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش به تصويب رسيده 28/8/1392مورخ 
و درصد  75تا  70باشند، پس از ارزشيابي مدارك آنها، نسبت به مدارك معادل كارداني  رك معادل فوق ديپلم و يا مدرك معادل كارشناسي ميمد

اند، مشروط بـه   شود و تحصيل اين اشخاص در مقاطع تحصيلي باالتر كه قبول شده درصد واحدهاي گذرانده شده، پذيرفته مي 65تا  60كارشناسي 
  .نامه اجرايي اين ماده واحده مي باشد كسري واحدهاي درسي خود در مدت زمان معين مندرج در آيين جبران

  .اند شركت كرده و پذيرفته شده) كارشناسي و كارشناسي ارشد(شود كه در آزمون مقاطع تحصيلي باالتر  اين مصوبه صرفاً شامل كساني مي –1تبصره 
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هاي وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري و دانشـگاه آزاد اسـالمي در مـدت زمـان مشـخص منـدرج در         در دانشگاه دسته از فرهنگيان اينقبولي  –2تبصره 
  .نامه اجرايي اين ماده واحده، ذخيره خواهد شد آيين

پـذير   امكـان ) نشـهيد رجـائي و فرهنگيـا   ( هاي وابسته به وزارت آموزش و پـرورش  شدگان صرفاً در دانشگاه جبران كسري واحدهاي پذيرفته -3تبصره 
  .خواهد بود

-94لذا فرهنگياني كه تا شروع نيمسال اول سـال تحصـيلي   . باشد پيماني مالك عمل نمي -سقف سابقه خدمتي براي ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي -13
  .صيل دهندتوانند در آزمون شركت نموده و درصورت قبولي، ادامه تح شوند با در نظر گرفتن موارد ذيل مي بازنشسته نمي 1393

اند چنانچه در زمان شروع به تحصيل، تعهد آنان به اتمام نرسيده باشـد ملـزم    افرادي كه قبالً به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت سپرده –1تبصره 
سـقف خـدمات    براين اساس افراد مزبـور بايـد  . باشند مي حضوري روزانه، شبانه و نيمههاي  به سپردن تعهد مجدد براي ادامه تحصيل در دوره

صورت مكلف به پرداخت خسارت حسـب مـورد    در غير اين. مانده را براي ايفاي تعهد دوره جديد نيز حتماً مورد لحاظ قرار بدهند قانوني باقي
  .دليل عدم ايفاي تعهد، در زمان بازنشستگي خواهند بود مندرج در متن تعهد محضري به

گونـه افـراد صـرفاً براسـاس قـانون       اين. آموزش و پرورش ندارند تابع قانون آموزش رايگان خواهند بودگونه تعهد خدمتي به  افرادي كه هيچ –2تبصره 
حضوري نيـز تـابع شـرايط و ضـوابط مربـوط       هاي نيمه ضمناً مشمولين دوره. مزبور به دانشگاه محل تحصيل تعهد آموزش رايگان خواهند سپرد

  .باشند مي
هاي تحصيلي ويژه فرهنگيـان رسـمي و    شوند مجاز به انتخاب رشته التحصيل مي فارغ 31/6/1394كه تا تاريخ  دانشجويان سال آخر مقطع كارداني -14

  .تلقي خواهد شد "كان لم يكن"التحصيل نشده باشند، قبولي آنان  فارغ 31/6/1394ليكن افرادي كه به هر دليل تا تاريخ . پيماني مي باشند
  : نكات مهم* 
  .نياز دانشگاهي و يا جبراني خواهند بود ه گذراندن دروس پيشكليه پذيرفتگان ملزم ب -1
 .امكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان در حد امكانات موجود با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، فراهم خواهد شد -2

 .گيرد ته شدگان خوابگاه تعلق نميهاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي تهران، به پذيرف با توجه به محدوديت -تبصره
  .باشد اعطاي مأموريت آموزشي صرفاً در چارچوب دستورالعمل مربوط فقط براي ايثارگران واجد شرايط مقدور مي -3
ي مربوط بـه  ها محل ها و مراكز آموزشي تابعه دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي تهران مجاز به انتخاب كد رشته كاركنان پرديس -4

 .تلقي خواهد شد "كان لم يكن"درصورت انتخاب و پذيرش نهايي، قبولي آنان در آزمون . باشند محل اشتغال خود نمي
حضـوري در آمـوزش و    هـاي نيمـه   آموختگـان داوطلبـان آزاد دوره   گونه حقي براي استخدام دانـش  تحصيل در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي، هيچ -5

  .كند يپرورش ايجاد نم
هـاي شـبانه    شـهريه تحصـيلي دوره  % 60حضوري، ملزم بـه پرداخـت    هاي نيمه هاي دوره نامه حضوري، مطابق آيين هاي نيمه كليه پذيرفته شدگان دوره -6

  .باشند دانشگاه مي
  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش جدول رشته )3

 ها و واحدهاي تابعه دانشگاه فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش اي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته ويژه فرهنگيان در پرديسه رشته -4جدول شماره 

 دانـشـگاه فرهنـگيـان 

 نوع دوره  نام رشته تحصيلي رديف
 مردزن دوماول مالحظات جنس پذيرش نيمسال پذيرش

 ** -*روزانه آموزش رياضي1

اغل ويژه فرهنگيان ش
  رسمي و يا پيماني

  وزارت آموزش وپرورش

 ** -*روزانه  آموزش حرفه و فن2
 ** -*روزانه آموزش ديني و عربي3
 ** -*روزانهآموزش راهنمايي و مشاوره4
 ** -*روزانه آموزش زبان انگليسي5
 ** -*روزانهآموزش زبان و ادبيات فارسي6
 ** -*روزانه بيآموزش علوم تجر7
 ** -*روزانهشناسي و آموزش كودكان استثنائي روان8
 ** -*روزانهتربيت معلم مطالعات اجتماعي9

 ** -*روزانه آموزش و پرورش ابتدائي10
 ** -*روزانهگرايش عمومي ـتربيت مربي امور تربيتي 11
 ** -*روزانهسطهگرايش متو ـتربيت مربي امور تربيتي 12
 ** -*روزانهعلوم ورزشيتربيت دبير تربيت بدني و 13
 ** -*روزانه آموزش هنرهاي تجسمي14

  .باشد صورت كشوري مي هها و واحدهاي تابعه دانشگاه فرهنگيان ب پرديس پذيرش دانشجو در :تذكر مهم
  

 ـ تهران يژه فرهنگيان در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائيهاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته و رشته -5جدول شماره 

 دانـشـگاه تربيت دبير شهيـد رجائي ـ تـهـران

 نوع دوره  نام رشته تحصيلي رديف
 مرد زن دوم اول مالحظات جنس پذيرش نيمسال پذيرش

 ** *-نيمه حضوري آموزش رياضي1

ويژه فرهنگيان شاغل 
  رسمي و يا پيماني

   آموزش وپرورشوزارت 

 ** *-نيمه حضوري آموزش ديني و عربي2
 ** *-نيمه حضوري آموزش زبان انگليسي3
 ** *-نيمه حضوريتربيت معلم زبان و ادبيات فارسي4
 ** *-نيمه حضوريتربيت معلم مطالعات اجتماعي5
 ** *-نيمه حضوري تربيت مربي امور تربيتي 6
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   ب دروس تخصصي هر رشته امتحاني در گروه آموزشي مربوطيامتحاني و جدول ضرا مواد )4
  :باشد هاي آموزشي به صورت زير مي هاي امتحاني مختلف گروه مواد امتحاني براي رشته

با ضريب يـك  » ي و فرانسويانگليسي، آلمان«امتحان عمومي از دروس فرهنگ و معارف اسالمي، زبان و ادبيات فارسي و زبان خارجي  :عموميآزمون  -1
  .براي هر درس خواهد بود) 1(

  .باشد مي 2هاي پزشكي  متمركز فوريت ضريب درس زبان خارجي براي رشته امتحاني نيمه -1تبصره 
  تحصـيل   در دوران كه   انآن  ديني  و اعتقادات  رسمي  اديان  همه  دهند، از مشتركات هاي معارف غيراسالمي پاسخ مي براي داوطلباني كه به سؤال -2تبصره 

  .طراحي خواهد شد  اند، سؤال ديده  آموزش
 اين دفترچـه راهنمـا   9تا  6مندرج در جداول شماره هاي آموزشي مختلف به شرح  هاي امتحاني گروه مواد امتحان اختصاصي رشته :صياصتخآزمون ا -2

  . باشد مي
در آنها		ضرايب	 ا مدارك كارداني مورد قبول، مواد امتحان اختصاصي وهاي كارداني و ي هاي امتحاني، رشته رشته -6جدول شماره   

 گروه آموزشي پزشكي

كدرشته 
 امتحاني

  رشته

 امتحاني

هاي كارداني  نام و كد رشته
 كارداني مورد قبول مدارك يا و

  )از راست به چپ(جدول ضرايب به ترتيب دروس مواد امتحان اختصاصي و پايه، 
 و توضيحات الزم

 اق عملات 101
ــاق عمــل     - ــاق ـتكنســين ات  عمــل	ات

)1015(،  
 ).1011(پرستاري -

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

23133  
  .باشند روحي برخوردار داوطلبان رشته امتحاني اتاق عمل الزم است از سالمت كامل جسمي و -
  .پذيرد هاي علوم پزشكي دانشجو مي در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانشگاه -

102 
مهندسي بهداشت 

 اي حرفه

ــومي   - ــنعتي و بهداشــت عم ــي ص ايمن
)1003(،  
  ،)1004(اي  بهداشت حرفه -
بهداشت عمومي ـ گـرايش مبـارزه بـا      -

  ).1008(ها  بيماري
 

آور محيط كـار شـامل عوامـل فيزيكـي،      شناسايي عوامل زيان -3زيك، في -2فيزيولوژي،  -1
 سـم شناسـي صـنعتي،    -5ايمني و حوادث ناشي از كار،  -4شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي، 

مـواد زائـد   	خدمات بهداشتي شامل بهداشت آب، دفـع 	كليات -7هاي ناشي از كار،  بيماري -6
اي،  تشـكيالت و خـدمات بهداشـتي حرفـه     كـار، 	صنعتي، مبارزه بـا آلـودگي هـواي محـيط    

 . بهداشت	آموزش

11322 2 3  
جامع علمي كاربردي، مجـاز بـه   	دانش آموختگان مقطع كارداني رشته تحصيلي بهداشت صنوف دانشگاه -

  .باشند اي نمي نام و شركت در آزمون رشته امتحاني مهندسي بهداشت حرفه ثبت
  .پذيرد اسالمي دانشجو نمي در اين رشته دانشگاه آزاد -
جـنس مـرد    ازظرفيـت  % 40جـنس زن و  از ظرفيـت  % 40حداقل بصورت پذيرش دانشجو در اين رشته  -

  .باشد مي

 بهداشت عمومي 103

  ، )1005(بهداشت دهان و دندان  -
  ،)1006(بهداشت عمومي  -
بهداشت عمـومي ـ گـرايش بهداشـت      -

  ،)1007(خانواده 
ش مبـارزه بـا   بهداشت عمومي ـ گـراي   -

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

 اصـول تغذيـه،   -4آمار حياتي و اصـول كليـات اپيـدميولوژي،     -3 ،فيزيك -2فيزيولوژي،  -1
جمعيـت   -6، »بهداشـت روان  -اصول بهداشت محـيط  « اصول و كليات خدمات بهداشتي -5

 ،»كشــوري  برنامــه ايمــن ســازي«مصــون ســازي  -7شناســي و اصــول تنظــيم خــانواده، 
آمـوزش بهداشـت و    -10 ،اپيدميولوژي بيماري شايع در ايران -9شناسي عمومي،  بوميكر -8

  .ارتباطات

11323 2 1 1 2 2  
بهداشـت  	اي رشـته تحصـيلي كـارداني   آموزش و پرورش، كاردانه	با توجه به توافق انجام شده با وزارت -

وزارتخانـه مـذكور صـادر گرديـده، مجـاز بـه شـركت در آزمـون         	سـوي 	مدارس كه مـدارك آنـان از  
  . باشند كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي مي	رشته

 .پذيرد ميهاي علوم پزشكي دانشجو  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانشگاه -

105 
زهاي ساخت پروت
 دنداني

 ). 1013(پروتزهاي دنداني  -

ــك -1 ــداني،  -2 ،فيزي ــواد دن ــل،  -3م ــز كام ــيل،  -4پروت ــز پارس ــت،  -5پروت ــز ثاب  پروت
 .اكلوژن -8آناتومي دندان،  -7ارتودنسي و اطفال،  -6

1  1  2  2  2  1  1  1  
هـاي علـوم    د و در دانشـگاه پـذير  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي از بين داوطلبان مرد دانشجو مـي  -

  .باشد آموزش پزشكي، جنس پذيرش دانشجو زن و مرد مي  پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و

107 
تكنولوژي 
 پرتوشناسي

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

پرتونگـاري و حفاظـت در   فيزيـك   -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 -

110 
علوم 

 آزمايشگاهي
 ).1025(علوم آزمايشگاهي  -

باكتري شناسي و ويروس  -3 انگل شناسي و قارچ شناسي، -2بيوشيمي و بيوشيمي باليني،  -1
  .ايمني شناسي و سرم شناسي -5 خون شناسي و انتقال خون، -4شناسي، 

3 2 2 2 2  
  .پذيرد هاي علوم پزشكي دانشجو مي الوه بر دانشگاهدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز ع -

 111 
  مامايي

  

 )جنس پذيرش فقط زن(

 )1026(كارداني مامايي  -

نوزاد  –جنين شناسي  -4 زايمان عادي و غيرعادي، –بارداري -3 ،بيوشيمي  -2 ،فيزيولوژي -1
 مامـايي،  درو جراحـي   داخلـي   هـاي   هـاي زنـان، بيمـاري    بيــماري  -5نـوزاد نـارس،    –سالم

  .بهداشت مادر و كودك و بهداشت تنظيم خانواده -6 
1 1 3 3 1 1  
هاي علوم پزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي نيز در برخـي از واحـدها از بـين     در اين رشته عالوه بر دانشگاه -

ناً جـنس  ضـم . پـذيرد  داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي دانشـجو مـي  
  .باشد پذيرش دانشجو فقط زن مي

 ).1028(مدارك پزشكي  - مدارك پزشكي 112

كليـات   -6پزشـكي،    مـدارك  -5كدگـذاري،   -4اصطالحات پزشكي،  -3رياضي،  -2آمار،  -1
 .اصول بايگاني -7پزشكي، 

11222 1 2  
  .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -
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 در آنها	ضرايب		 هاي كارداني و يا مدارك كارداني مورد قبول، مواد امتحان اختصاصي و هاي امتحاني، رشته رشته -6جدول شماره  هادام
 گروه آموزشي پزشكي

كدرشته 
 امتحاني

  رشته

 امتحاني

هاي كارداني  نام و كد رشته
 كارداني مورد قبول مدارك يا و

  )از راست به چپ(ب به ترتيب دروس جدول ضرايمواد امتحان اختصاصي و پايه، 
 و توضيحات الزم

 هوشبري 113

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

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

پايه و «فارماكولوژي  -4 هاي ويژه، اصول مراقبت -3هاي بيهوشي،  اصول و روش -2 ،فيزيك -1
 .تشريح -7فيزيولوژي،  -6شناسي، 	بيماري -5، »يتخصص

1 3 2 2 1 1 1  
  .پذيرد هاي علوم پزشكي دانشجو مي در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر دانشگاه -

114 

  هاي فوريت
  * پزشكي

 )جنس پذيرش فقط مرد(

  ،)1015(اتاق عمل -
  ،)1011(پرستاري -
  ،)1030(هاي پزشكي فوريت -
 ).1029(هوشبري -

فرآيند عمليـات و  «بيمارستاني  هاي طبي پيش اورژانس -3ريوي،  -احياي قلبي -2آناتومي،  -1
 .فيزيولوژي -5فارماكولوژي،  -4، »تروما -هاي داخلي فوريت –فني	اطالعات

12311  
نيمـه متمركـز بـراي     وشبـه ر باشد و پذيرش دانشجو  جنس پذيرش دانشجو در اين رشته، فقط مرد مي -

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

  هاي پزشكي متمركز فوريت شرايط و ضوابط تحصيل در رشته امتحاني نيمه* 
هاي پيشرفته  فشار خون، آسم، نارسايي كليه، بيماري العالج مانند ديابت، هاي مزمن، واگير و صعب داشتن سالمت كامل جسماني و عدم ابتال به بيماري -1

هاي اورژانس كشور جهت شركت داوطلبان در آزمون كارشناسي ناپيوسته اين  سال سابقه كار مرتبط در پايگاه 2دارا بودن حداقل  -2. قلبي و مانند اينها
 -3 .1/6/1391مـورخ   736/500و ابالغيه شـماره   19/4/1391خ ريزي علوم پزشكي مور رشته مطابق مصوبه جلسه چهل و هشتم شوراي عالي برنامه

 .هـاي مصـنوعي   ها و عدم اسـتفاده از انـدام  نداشتن تغيير شكل مادرزادي يا اكتسابي اسكلت بخصـوص اندام -4. نداشتن صرع و هيچگونه عوارض رواني
قـد   -8. داشتن قـدرت بينـايي و شـنوايي كامـل     -7). نداشتن لكنت زبان(داشتن قدرت تكلم طبيعي  -6. نداشتن اعتياد به سيگار و ساير مواد مخدر -5

 -10 .هاي بدني براي امدادرساني سريع و صـحيح  داشتن آمادگي انجام تمرينات ورزشي و كسب مهارت -9. متر كمتر باشد سانتي 170داوطلب نبايد از 
پـذيرش   -11. نـام در دانشـگاه   بوط پس از قبولي در آزمـون و بـه هنگـام ثبـت    تأييد سالمت جسماني و رواني و ساير موارد گفته شده توسط دانشگاه مر

  . شدگان سه برابر ظرفيت صورت خواهد گرفت دانشجو به روش نيمه متمركز و از بين معرفي
  :يادآوري مهم

خالف وي و يا فقدان هر يك از شرايط فـوق در  داوطلب بايد كليه شرايط و ضوابط اين دوره را داشته باشد، در غير اينصورت موضوع اشتباه يا اظهار  )الف
  .نام و يا در هر مرحله از دوره تحصيلي باعث محروميت داوطلب از ثبت نام يا ادامه تحصيل خواهد شد هر مرحله از جمله هنگام ثبت

هـاي   ه دو سـال كـار مـرتبط در پايگـاه    سـابق  گـواهي ) 1394ماه سـال   بهمن( نام بايست به هنگام ثبت درصورت قبولي در مراحل آزمون و مصاحبه مي )ب
هاي پزشكي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي تحت پوشش بـه آمـوزش دانشـگاه     اورژانس كشور به امضاي رياست مركز مديريت حوادث و فوريت

  . محل قبولي ارائه دهند
هاي پزشكي كه متقاضي استفاده از سهميه اسـتعدادهاي   ه فوريتمتمركز كارشناسي ناپيوست دسته از داوطلبان رشته تحصيلي نيمه قبولي بدون آزمون آن )ج

هـاي اورژانـس بتواننـد     باشند، محفوظ خواهد ماند تا پس از تكميل دو سال سابقه كار مـرتبط در پايگـاه   مي) ورود به دانشگاه بدون آزمون(درخشان 
  .شروع به تحصيل نمايند

صاصي و ضرايب آنها در گروه آموزشي فني و مهندسيهاي امتحاني، مواد امتحان اخت رشته -7جدول شماره   
كدرشته 
 امتحاني

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

 و توضيحات الزم

201 

و مخابرات الكترونيك 
 هواپيمايي

هاي  سيستم -6فرستنده و گيرنده،  -5الكتريكي،  مدارهاي -4الكترونيك،  - 3رياضي،  - 2زبان تخصصي انگليسي،  -1
  .مخابرات هواپيماييهاي  و داكيومنتمقررات  -8 ،و هواشناسي اصول مخابرات -7 ،ناوبري	كمك

التحصيالن رشته كـارداني الكترونيـك هواپيمـايي     فقط فارغ 0 0 3 3 3 3 2 2 الكترونيك هواپيمايي -1
   .باشند اين رشته مي انتخابمجاز به 

هواپيمايي مجـاز   مخابراتالتحصيالن رشته كارداني  فقط فارغ 3 3  0  0  3  3  2  2 هواپيمايي مخابرات -2
 . باشند اين رشته مي انتخاببه 

 دانشـجو نيمسـال دوم  ي بـرا اختصاصي مندرج در همـين دفترچـه راهنمـا    عمومي و منحصراً مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور با شرايط و ضوابط ها  در اين رشته
  .پذيرد مي

204 

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

 0 3 0 2 4 3 2 3 الكترونيك – 1

رونيك، دانشگاه آزاد اسالمي نيـز  در رشته مهندسي تكنولوژي الكت
پذيرد  ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي عالوه بر ساير دانشگاه

و پذيرش دانشجو در برخي از واحـدهاي دانشـگاه مـذكور از بـين     
داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربـومي  

 .گيرد صورت مي

 2 0 0 4 2 3 3 3 قدرت -2
هـا و   شته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشـگاه در اين ر

 .پذيرد مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي

ابزاردقيق دانشگاه آزاد اسـالمي نيـز عـالوه بـر سـاير        در گرايش 3 0 4 2 0 3 2 3 كنترل -3
 .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي دانشگاه

 0 0 0 2 2 3 2 3 مخابرات -4
هاي شبكه ثابت منحصراً دانشگاه آزاد اسـالمي و   سوئيچ  رايشدر گ

ها و مؤسسـات آمـوزش عـالي     هاي ديگر، ساير دانشگاه در گرايش
 پذيرند دانشجو مي

هـا و   در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشـگاه  0 0 2 2 0 3 2 3 هاي انتقال و توزيع شبكه -5
 .پذيرد نشجو ميمؤسسات اموزش عالي دا

ارتباطات و فناوري اطالعات  -6
»ICT« 3 2 3 4 2 0 3 0 پذيرد در اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي. 

 .پذيرد دانشجو مي اي فني و حرفهدانشگاه فقط در اين گرايش  0 3 0 2 4 3 2 3 تكنولوژي تجهيزات بندري -7
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ي، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در گروه آموزشي فني و مهندسيهاي امتحان رشته -7جدول شماره   ادامه  
كدرشته 
 امتحاني

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

 و توضيحات الزم

205 

تعمير و نگهداري هواپيما و 
  مراقبت پرواز

 )جنس پذيرش فقط مرد(

ترموديناميك و موتورهاي  -5روديناميك و مكانيك پرواز، ئآ -4فيزيك،  -3رياضي،  -2، انگليسي خصصيزبان ت – 1
هاي كنترل  قوانين هوانوردي و تكنيك -8هاي هواپيما،  ساختمان و سيستم -7استاتيك و مقاومت مصالح،  -6 حرارتي،
  .مقررات ناوبري هوايي و اصول پرواز - 9 پرواز،

  0  0  3  3  3  3  2  2  2 اري هواپيماتعمير و نگهد -1

 تعمير و نگهداري هواپيمـا التحصيالن رشته كارداني  فقط فارغ -
  .باشند اين رشته مي انتخابمجاز به 

در ايــن رشــته منحصــراً مركــز آمــوزش عــالي هوانــوردي و  -
اختصاصي مندرج  عمومي و فرودگاهي كشور با شرايط و ضوابط

پذيرد و  دانشجو مي ل دومنيمسادر همين دفترچه راهنما براي 
  .باشد مي فقط مردجنس پذيرش دانشجو 

  4  4  0  0  0  0  2  2  2 مراقبت پرواز -2

مجـاز بـه    مراقبـت پـرواز  التحصيالن رشته كارداني  فقط فارغ -
  .باشند اين رشته مي انتخاب

در ايــن رشــته منحصــراً مركــز آمــوزش عــالي هوانــوردي و  -
اختصاصي مندرج مومي و عشرايط و ضوابط 	فرودگاهي كشور با

 نيمسال دومبراي  متمركز نيمهروش  بهدر همين دفترچه راهنما 
  .باشد مي فقط مردپذيرد و جنس پذيرش دانشجو  دانشجو مي

206 

  
  ساخت و توليد

 

  هـاي  شـامل ماشـين  (مجموعه دروس اختصاصي ماشين ابـزار   -4مواد،  علم  -3و مقاومت مصالح،   استاتيك -2رياضي،  -1
مجموعه دروس اختصاصـي طراحـي و نقشـه     -5، )هاي ابزار بند، رسم فني، ماشين و گيري دقيق، قيد ترل عددي، اندازهكن

مجموعـه دروس اختصاصـي    -6، )و بند، طراحي قالب، نقشه كشي صنعتي، گرافيك	شامل اجزاء ماشين، قيد(كشي صنعتي 
مجموعـه دروس اختصاصـي    -7، )د، طراحي قالـب، رسـم فنـي   و بن	گيري دقيق، قيد شامل اجزاء ماشين، اندازه(قالبسازي 

هاي مخرب و غيرمخـرب،   هاي فلزي، تست ساخته شامل تكنولوژي جوشكاري، تكنولوژي برش و تغيير شكل نيم(جوشكاري 
 ).فني	متالورژي جوش، رسم

 3335000 ماشين ابزار -  1

 3330500 صنعتي  كشي طراحي و نقشه -2

 3330050 البسازيق -3

  3330004 جوشكاري -4
 .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي هاي اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه ـ در كليه گرايش

208 
  

  صنايع شيميايي
 

شـامل  (مجموعه دروس اختصاصـي   -5الت، انتقال حرارت و مكانيك سيا -4شيمي آلي،  -3  شيمي فيزيك، -2رياضي،  -1
 .)صنايع شيميايي، عمليات واحد –موازنه انرژي و مواد 

3 2 2 2 4 
ها و مؤسسات امـوزش عـالي دانشـجو     در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه -

داوطلبـان بـومي و در    ضمناً پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه مذكور از بين. پذيرد مي
 .گيرد برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي صورت مي

210 

 كامپيوتر
شـامل  (افـزار   دروس تخصصـي نـرم   -5برنامه سـازي كـامپيوتر،    -4مدار منطقي،  -3زبان تخصصي،  -2و آمار،  رياضي  -1

 ،شـامل معمـاري كـامپيوتر   (افـزار   تخصصي سخت دروس -6، )ها ساختمان داده وذخيره و بازيابي اطالعات ، سيستم عامل
  ).مدارهاي الكترونيكي	تحليل وتحليل مدارهاي الكتريكي 

 0 5 4 2 1 3 افزار نرم -1

ها و مؤسسات آمـوزش   ساير دانشگاه نيز عالوه بردر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي  -
ي دانشـگاه آزاد  ضمناً پذيرش دانشجو در برخي از واحـدها . پذيرد عالي دانشجو مي

اسالمي از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بـومي و غيربـومي   
 .گيرد صورت مي

 افزار سخت -2

3 1 4 2 0 5 

افزار كـامپيوتر دانشـگاه آزاد اسـالمي دانشـجو      در رشته مهندسي تكنولوژي سخت -
  .پذيرد نمي

، منحصراً دانشـگاه آزاد   زاري رايانهاف هاي سخت در رشته مهندسي تكنولوژي سيستم -
 .پذيرد اسالمي دانشجو مي

افزاري  هاي سخت سيستم -3
  رايانه

211 

 مواد
 ســراميك فيزيكــي، -5عمليــات حرارتــي و متــالوگرافي،  -4متــالورژي فيزيكــي،  -3فيزيــك حــرارت،  -2رياضــي،  -1
مصـالح ذوب و   -گـري  اصول ريخته -ژهاي آهني و غيرآهنيگري آليا شامل ريخته(مجموعه دروس اختصاصي متالورژي  -6

  ).تكنولوژي مواد ديرگداز ،لعاب و دكوراسيون ،شامل تجزيه(مجموعه دروس اختصاصي سراميك صنعتي  -7، )گيري قالب

 0 4 0 2 2 0 3 )ذوب فلزات ( متالورژي -1
ا و مؤسسـات  ه دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه گرايشدر اين  -

 .پذيرد اموزش عالي دانشجو مي

 4 0 4 0 0 2 3 سراميك صنعتي -2
پـذيرد و جـنس پـذيرش     دانشگاه آزاد اسالمي دانشـجو نمـي   گرايشدر اين  -

 . باشد دانشجو فقط مرد مي

214 

 معماري
 ،ناخت مـواد و مصـالح  ، ششامل عناصر و جزئيات ساختمان، تنظيم شرايط محيطي(فن ساختماني  -2و هندسه،   رياضي -1

 ي،تـاريخ معمـار   ،شامل مباني نظري و معمـاري (مباني نظري و تئوري معماري  -3، )ايستايي ،ترسيمات فني ،متره و برآورد
 ).پرسپكتيو

 كاربردي معماري -علمي 
3 2 2  

  .پذيرد شجو ميها و مؤسسات آموزش عالي دان ساير دانشگاه نيز عالوه بردر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي 

215 

  
  مكانيك

 

دروس تخصصـي   -5حـرارت،  	انتقـال  -4استاتيك و مقاومت مصـالح،   -3ترموديناميك و مكانيك سياالت،  -2رياضي،  -1
  هـاي كنتـرل   سيسـتم  ،تابسـتاني   مطبـوع    تهويـه   ،شامل حرارت مركزي با آب وهـواي گـرم  (تأسيسات حرارتي و برودتي 

و   شاسـي  ،رسـاني 	سـوخت  ،برق خـودرو  ،انتقال قدرت ،شامل مولد قدرت(كانيك خودرو تخصصي م	دروس -6، ) تأسيسات
  ).بدنه

 320240 تأسيسات حرارتي و برودتي -1

 333004 مكانيك خودرو -2
 . دپذير ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه ها ـ در اين رشته

 مهندسي اجرايي عمران 232

 -سـازي  محوطـه  -4 ،مكانيـك خـاك و تكنولـوژي بـتن     -شناسي و مصـالح سـاختماني   زمين -3 ،فيزيك -2رياضي،  -1
  .2و  1ايستايي  -6، )كارگاهي، ساختماني و راهسازي( آالت ماشين -5، كشي ساختمان برداري و نقشه نقشه

3 2 2 3 1 3 
ها و مؤسسـات امـوزش عـالي     زاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهدانشگاه آ  در اين رشته
 .پذيرد دانشجو مي



 ضوابط گزينش/بخش دوم/فصل اول                                1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  ثبتدفترچه راهنماي 

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   16 صفحه  گزينش ضوابط/بخش دوم/فصل اول
 

هاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آنها در گروه آموزشي علوم انساني رشته -8جدول شماره   
كدرشته 
 امتحاني

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

 و توضيحات الزم

 آموزش و پرورش ابتدائي 509

  .روانشناسي تربيتي -3اصول و مباني آموزش وپرورش،  -2روش تدريس فارسي،  -1

2 2 3 

از بين داوطلبان بـومي و در برخـي ديگـر، از بـين      دانشگاه آزاد اسالميپذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي  -
  .گيرد ربومي صورت ميداوطلبان بومي و غي

و پـرورش  	آمـوزش 	پذيرش دانشجو براي دانشگاه فرهنگيان، از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت -
 .گيرد ها صورت مي كليه استان

512 

 * علوم ورزشي
 -5،  بدني ني تربيتمبا -4بدني،  گيري در تربيت سنجش و اندازه -3ورزشي، فيزيولوژي -2 آناتومي و فيزيولوژي انساني، -1

 .آموزش تربيت بدني  هاي روش

 .پذيرد در اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي - 1 1 1 1 1 علوم ورزشي -  1

مديريت  گرايش« علوم ورزشي -2
 »ريزي تربيت بدني مهو برنا

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

تربيت بدني و دبير تربيت  -3
 علوم ورزشي

1 1 1 1 1 
براي دانشگاه فرهنگيان از بين فرهنگيان شـاغل رسـمي و يـا    در اين گرايش پذيرش دانشجو  -

از دانشگاه آزاد اسالمي ها و براي برخي از واحدهاي  پيماني وزارت آموزش و پرورش كليه استان
 . گيرد مي و غيربومي صورت ميداوطلبان بومي و برخي ديگر، از بين داوطلبان بوبين 

 .پذيرد در اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -11111 مربيگري ورزشي -4

  .شدخواهد و بدون آزمون عملي و با شرايط ذيل انجام متمركز  روش رشته علوم ورزشي بههاي  كليه گرايشپذيرش در * 
  .باال  سانتيمتر به 158  خواهران  باال و براي  نتيمتر بهسا 165  برادران قد براي   طول  حداقل -1
  .باشند مستثني مي) قد(در مورد مذكور   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
: اختصاصـي حسـابداري شـامل   	دروس -5اقتصـاد،   -4 حسابرسـي،  -3 حسـابداري صــنعتي،  -2آمــار،  و رياضـي  -1

 . ها ـ حسابداري مالي شركت حسابداري

 علمي كاربردي حسابداري -1

3 2 2 2 4 
ها و مؤسسات امـوزش عـالي    دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه ها گرايشدر اين  -

ضمناً پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشـگاه آزاد اسـالمي از بـين    . پذيرد شجو ميدان
 .گيرد داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي صورت مي

علمي كاربردي حسابداري   -2
 )گرايش مالي(

  ضرايب آنها در گروه آموزشي هنرهاي امتحاني، مواد امتحان اختصاصي و  رشته -9جدول شماره 
كدرشته 
 امتحاني

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

 و توضيحات الزم

601 

تكنولوژي و طراحي 
  دوخت

  
 )جنس پذيرش فقط زن(

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

3 2 2 3 4 4 
  .سؤاالت ماده امتحاني رياضي براساس محتواي درس هندسه دوره كارداني خواهد بود -
هـا و مؤسسـات آمـوزش     بر ساير دانشگاه در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه -

 .پذيرد عالي دانشجو مي

605 

 هنرهاي تجسمي
  هنرهاي سنتي، -5 اصول و هنرگرافيك، - ،4طراحي -3مكاتب هنري ايران و جهان،  -2تجسمي،  مباني هنرهاي -1
 .تاريخ هنر ايران و جهان -9آرايي،  صفحه -8مباني تصويرسازي،  -7 عكاسي، -6

  332300000كاربردي ارتباط تصويري  -علمي -1

  332030000 آموزش هنرهاي تجسمي -2

  332000003 نقاشي -هنرهاي تجسمي  -3

 -كاربردي گرافيك -علمي -4
 تصويرسازي

4 0 2 0 0 2 2 3 2  

 صورت تستي برگزار خواهد شد ها و موسسات آموزش عالي همانند آزمون ساير مواد امتحاني فقط به داوطلبان توجه داشته باشند آزمون درس طراحي براي دانشگاه.  
  .متمركز و بدون آزمون عملي درس طراحي خواهد بود روشه امتحاني، پذيرش دانشجو به در اين رشت -
  .گيرد ها صورت مي و پرورش كليه استان	آموزش	آموزش هنرهاي تجسمي، پذيرش دانشجو براي دانشگاه فرهنگيان از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت  در رشته -
  .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي ، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهنقاشي -ارتباط تصويري و هنرهاي تجسمي كاربردي -هاي علمي در رشته -
 .گيرد مي	تصويرسازي، پذيرش دانشجو منحصراً براي دانشگاه آزاد اسالمي صورت -كاربردي گرافيك  -در رشته كارشناسي ناپيوسته علمي -

  كارداني مورد قبول در		هاي كارداني و يا مدارك نام و كد رشته ،پذيرش براساس سوابق تحصيلي هاي رشته -10ه جدول شمار
 آموزشي پزشكي 		گروه

كدرشته 
 امتحاني

 توضيحات  كارداني مورد قبول مدارك يا  هاي كارداني و نام و كد رشته رشته امتحاني

 مهندسي بهداشت محيط 104

  ،)1004(اي  بهداشت حرفه -
  ،)1006(بهداشت عمومي  -
  ،)1008(بهداشت عمومي ـ گرايش مبارزه با بيماريها  -
  ،)1009(بهداشت محيط  -
  ،)1017(تكنسين حفاظت محيط زيست  -
   ،)1027(كمك مهندس بهداشت -
  ،)3032(تكنولوژي محيط زيست  -
 ).1025(علوم آزمايشگاهي  -

هاي  ه بر دانشگاهدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالو -
  .پذيرد علوم پزشكي دانشجو مي

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

 109 
حشره شناسي پزشكي و 

 مبارزه با ناقلين

  ،)1004(اي  بهداشت حرفه -
  ،)1006(بهداشت عمومي  -
  ،)1008(با بيماريها  بهداشت عمومي ـ گرايش مبارزه -
  ،)1009(بهداشت محيط  -
  ،)7002(تكنسين دامپزشكي  -
 ).1025(علوم آزمايشگاهي  -

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي
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 آموزشي فني و مهندسي 	گروه	هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي در رشته -11جدول شماره 
كدرشته 
 امتحاني

 يحات توض رشته امتحاني

 .پذيرد ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهكار  محيط ايمني صنعتي و 202

  صنايع چوب و كاغذ 207

 )هاي چوبي گرايش سازه(
  .پذيرد ي دانشجو ميها و مؤسسات آموزش عال در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه

 معدن  213
دانشگاه آزاد اسـالمي بـا عنـوان رشـته مهندسـي      ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و  پذيرش دانشجو در كليه دانشگاه

  .گيرد ميصورت تكنولوژي استخراج معادن زيرزميني 
 . پذيرد ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي ر دانشگاهدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساي - برداري  نقشه 216

 . پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي - شهرسازي 217

  صنايع نساجي 218
 )جنس پذيرش فقط مرد(

  .پذيرد ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه -

  آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي 		گروه	هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي در رشته -  12دول شماره ج
كدرشته 
 امتحاني

 توضيحات  رشته امتحاني

 آبياري 301
  .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهـ 
واحد دروس كمبـود دوره كـارداني تكنولـوژي     24ني كشاورزي الزم است پس از قبولي در آزمون ورودي، حداقل هاي امور ف كاردانـ 

 .آموزشي مربوط با موفقيت بگذرانند	آبياري را با نظر گروه

302 

  محيط زيست
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي - آلودگي محيط زيست -1

 محيط زيست -2
ضـمناً  . پـذيرد  ها و مؤسسات اموزش عـالي دانشـجو مـي    در گرايش محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه -

پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه مذكور از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بـين داوطلبـان بـومي و غيربـومي     
 .گيرد مي  صورت

 .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه - رپرورش طيو 304

 .پذيرد دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو ميمنحصراً در اين رشته  -گاو و گاوميش پرورش 305

 توليدات دامي 306
  .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي انشگاهـ در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير د

  دامي  توليدات  تكنولوژي  كارداني  كمبود دوره  واحد دروس 10  حداقل  ورودي  در آزمون  از قبولي  پس  است  الزم  امور دامي  هاي ـ كاردان
 .بگذرانند  مربوط با موفقيت آموزشي   را با نظر گروه

 توليدات گياهي  307

 )زراعت -باغباني( ليدات گياهيتو -1
ها و مؤسسـات   در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه

 .پذيرد اموزش عالي دانشجو مي
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نميتوليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر -2
 .پذيرد ين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نميدر امديريت تلفيقي آفات -3
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نميتوليد و پرورش گل و گياهان زينتي -4

 .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه - جنگلداري 308

309 

 تشيال

  .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه ها در اين رشته -
 تكثير و پرورش آبزيان -1
 شيالت -2
 برداري آبزيان بهره		و	صيد -3
 فرآوري محصوالت شيالتي -4

 .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي د اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهدر اين رشته دانشگاه آزا -شناسي و صنايع چوب چوب 310

 .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه -علوم و صنايع غذايي  311

 .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي وه بر ساير دانشگاهدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عال - پزشكي گياه 312

  هاي كشاورزي ماشين 313
  .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي ـ در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه

  تكنولـوژي   كـارداني   كمبـود دوره   واحـد دروس  17  حداقل  ورودي  درآزمون  از قبولي  پس  است  الزم  كشاورزي  امور فني  هاي ـ كاردان
  .بگذرانند  مربوط با موفقيت  آموزشي  را با نظرگروه  كشاورزي  هاي ماشين

 .ردپذي ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه -مرتع و آبخيزداري 314

 .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه - بازيافت 315

  آموزشي علوم پايه		گروه	هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي در رشته -13جدول شماره 
كدرشته 
 امتحاني

 توضيحات  رشته امتحاني

 .پذيرد ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي نشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاهدر اين رشته دا - 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 غيربومي  -
  .گيرد صورت مي

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجـائي و دانشـگاه فرهنگيـان، از بـين فرهنگيـان شـاغل رسـمي و يـا پيمـاني           پذيرش دانشجو براي -
 .گيرد ها صورت مي و پرورش كليه استان	آموزش	وزارت

  آموزشي علوم انساني		گروه	هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي در رشته - 14جدول شماره 
كدرشته 
 امتحاني

 توضيحات  رشته امتحاني

  آموزش حرفه و فن 501
 ) ويژه فرهنگيان(

  ها  و پرورش كليه استان	آموزش	ويژه فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت -
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -

 آموزش ديني و عربي 502

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

  گيرد، غيرانتفاعي از بين داوطلبان آزاد صورت مي -پذيرش دانشجو براي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي -
پيمـاني   پذيرش دانشجو براي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجـائي و دانشـگاه فرهنگيـان، از بـين فرهنگيـان شـاغل رسـمي و يـا         -

  .گيرد ها صورت مي و پرورش كليه استان	آموزش	وزارت
 و مشاوره آموزش راهنمايي 503

غيرانتفاعي از بين داوطلبان آزاد و براي  -در اين رشته پذيرش دانشجو براي دانشگاه آزاد اسالمي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي
 .گيرد ها صورت مي و پرورش كليه استان	آموزش	ني وزارتدانشگاه فرهنگيان از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيما
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  آموزشي علوم انساني	گروه	هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي در رشته -14جدول شماره   ادامه
كدرشته 
 امتحاني

 توضيحات  رشته امتحاني

504 

   زبان انگليسي
ضـمناً دانشـگاه آزاد   . پـذيرد  ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو مـي  وه بر ساير دانشگاهدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عال -  آموزش زبان انگليسي -1

 .پذيرد اسالمي، در برخي از واحدها از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي دانشجو مي
 .پذيرد ها و مؤسسات اموزش عالي دانشجو مي وه بر ساير دانشگاهدر اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عال -  مترجمي زبان انگليسي -2
  آموزش زبان انگليسي -3
  )ويژه فرهنگيان(        

  .ها و پرورش كليه استان	آموزشويژه فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت -
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -

505 

 زبان و ادبيات فارسي
  آموزش زبان و ادبيات فارسي -1

  )ويژه فرهنگيان( 
  ها و پرورش كليه استان	آموزشويژه فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت -
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -

  معلم زبان و ادبيات فارسي  تربيت -2
هـا و   و پرورش كليه استان	آموزش	از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارتدر اين رشته، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي  -

دانشگاه آزاد اسالمي در برخي از واحدها از بين داوطلبان بومي و در برخـي ديگـر، از بـين داوطلبـان بـومي و غيربـومي دانشـجو        
  .پذيرند مي

 آموزش علوم تجربي 506

انشگاه آزاد اسالمي از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي د -
  .گيرد صورت مي

هـا صـورت    و پرورش كليه استان	آموزش	پذيرش دانشجو براي دانشگاه فرهنگيان، از بين فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت -
 .گيرد مي

507  
شناسي وآموزش  روان

  ستثنائيكودكان ا
 )ويژه فرهنگيان(

  ها  و پرورش كليه استان	آموزش	ويژه فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت -
  .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -

آموزش مطالعات اجتماعي   508
 )ويژه فرهنگيان(

دانشگاه فرهنگيان، از بـين فرهنگيـان شـاغل رسـمي و يـا      در اين رشته پذيرش دانشجو براي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي و  -
  . گيرد ها صورت مي و پرورش كليه استان	آموزش	پيماني وزارت

  .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -

 تربيت مربي امور تربيتي   510
ه فرهنگيان، از بـين فرهنگيـان شـاغل رسـمي و يـا      در اين رشته پذيرش دانشجو براي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي و دانشگا -

  . گيرد ها و مؤسسات آموزش عالي از بين داوطلبان آزاد صورت مي ها و براي ساير دانشگاه و پرورش كليه استان	آموزش	پيماني وزارت
  .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -

 .پذيرد زاد اسالمي دانشجو نميدر اين رشته دانشگاه آ - شناسي باستان  511

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -تربيت معلم قرآن كريم  513

  علوم انتظامي   516
 )جنس پذيرش فقط مرد(

و با شرايط   نيمه متمركزدر اين رشته منحصراً دانشگاه علوم انتظامي امين وابسته به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران به روش  -
 .باشد مي فقط مردضمناً جنس پذيرش . پذيرد و ضوابط اختصاصي مندرج در همين دفترچه راهنما دانشجو مي

  علم اطالعات و  517
 دانش شناسي

، در ضمناً دانشگاه مذكور. پذيرد موزش عالي دانشجو ميآها و مؤسسات  در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه -
 .پذيرد برخي از واحدها از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غيربومي دانشجو مي

518  

   مديريت
  مديريت بازرگاني -1

 پـذيرد و ايـن   موزش عالي دانشجو مـي آها و مؤسسات  در گرايش مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه -
ضمناً دانشگاه مذكور، براي گرايش مديريت بازرگاني در برخي از واحـدها از بـين   . ها پذيرش نخواهد داشت دانشگاه در ساير گرايش

  .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  –علمي -6

  فرهنگي
كاربردي مديريت امور  –علمي -7

  روابط عمومي -فرهنگي
كاربردي مديريت  –علمي -8

 هتلداري

 حقوق قضائي 519
  .باشد گرايش اين رشته علوم ثبتي مي -
 .پذيرد موزش عالي دانشجو ميآها و مؤسسات  در اين رشته، دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه -

  هنرآموزشي 	گروه	هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي در رشته - 15جدول شماره 
كدرشته 
 امتحاني

 توضيحات  رشته امتحاني

602 
  صنايع دستي

 شفر -2 .پذيرد ها دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي در اين رشته -كاربردي صنايع دستي –علمي -1

603 
  مرمت و احياء

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

604  
  موسيقي

 نوازندگي ساز ايراني 
  . گيرد صورت ميپذيرش دانشجو منحصراً در موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و به روش متمركز   در اين رشته -
 . پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -

 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي - طراحي پوشاك 606

  .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -  موزه داري  607

  دامپزشكيآموزشي 	گروه	رهاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي د رشته -16جدول شماره 
كدرشته 
 امتحاني

 توضيحات  رشته امتحاني

701 
  علوم آزمايشگاهي دامپزشكي - 1

 بهداشت مواد غذايي  -2
 .پذيرد موزش عالي دانشجو ميآها و مؤسسات  دانشگاه آزاد اسالمي نيز عالوه بر ساير دانشگاه ها در اين رشته -

702 
كاربردي بهداشت مواد  ـ علمي

 با منشأ داميغذايي 
 .پذيرد در اين رشته دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -
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  :هاي تحصيلي محل انتخاب كدرشته )سومبخش 
  :روش گزينش )1

و از بـين  براساس نمره كل اكتسـابي حاصـل از مـواد امتحـاني عمـومي و اختصاصـي       با آزمون  امتحاني هاي رشته از يك هر درنهايي داوطلبان  گزينش
نـام و   و از بـين داوطلبـاني كـه ثبـت     )فوق ديـپلم (هاي بدون آزمون صرفاً براساس معدل كل دوره كارداني  و در رشته ،حاضر در جلسه آزمون داوطلبان

  .گيرد هاي زير انجام مي به يكي از روشاند،  انتخاب رشته نموده
  :هاي امتحاني پذيرش با آزمون رشته) الف

هاي انتخـابي در فـرم    محل  برحسب كدرشته وها، براساس نمره كل اكتسابي حاصل از آزمون  ن قبيل رشتهداوطلبان در اي :روش متمركز عادي -1
  .انتخاب رشته اينترنتي گزينش خواهند شد

» شـرايط خـاص  «ها عبارت  محل  تحصيلي، مقابل اين قبيل كدرشته هاي محل  رشتهكددر ستون مالحظات جدول  :روش متمركز با شرايط خاص -2
  :ها به صورت زير خواهد بود ده است كه پس از انتخاب رشته اينترنتي داوطلبان، مراحل گزينش اين دسته از رشتهدرج ش

ها، بـراي انجـام    شدگان چند برابر ظرفيت اين قبيل رشته اعالم اسامي معرفي گزينش اوليه براساس نمره كل اكتسابي حاصل از آزمون و  -1-2
  .برنامه زماني و مكان مراجعه داوطلبان در سايت سازمان سنجش آموزش كشور همراه مراحل مختلف مصاحبه به 

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

و ارسال نتيجه مصاحبه به سازمان سـنجش  » 2-1«با توجه به برنامه زماني مندرج در بند   انجام مصاحبه توسط مؤسسه يا ارگان ذيربط، -3-2
   .آموزش كشور

  .گزينش نهايي براساس نتيجه مصاحبه و نمره كل اكتسابي حاصل از آزمون و در نهايت اعالم نتيجه -4-2
اسـامي   اطـالع رسـاني در خصـوص زمـان اعـالم     . دارنـد  معاينه و ها نياز به انجام مراحلي مانند مصاحبه ه از رشتهاين گرو :روش نيمه متمركز -3

و زمان انجام مراحل مصاحبه و يا معاينه در اطالعيه پرينت كـارت شـركت در آزمـون    متمركز نيمه هاي  شدگان چند برابر ظرفيت رشته معرفي
  .درج شده است» نيمه متمركز«ها عبارت  محل  هاي تحصيلي، مقابل اين قبيل كدرشته دول رشتهدر ستون مالحظات ج. انجام خواهد شد

  :هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي رشته )ب
 نـامي  تقاضـانامه ثبـت  هاي انتخابي در فـرم   محل برحسب كدرشته  و» فوق ديپلم«ها، براساس معدل كل دوره كارداني  داوطلبان در اين قبيل رشته

  .اينترنتي گزينش خواهند شد
  :ها نامه و برخي از مصوبات و آيين  تحصيلي  هاي رشته  ظرفيت  توزيع ، بندي از نظر سهميه  داوطلبان  بندي  تقسيم) 2

ـ  ، و مهندسي ، فني پزشكيآموزشي   هاي گروهكليه   تحصيلي  هاي رشتهپذيرش دانشجو در   ظرفيت   ه، علـوم انسـاني،  كشاورزي و منابع طبيعي، علوم پاي
  : گردد مي  توزيع  زير  شرح  به 1394-95  تحصيلي  در سال  دامپزشكيهنر و 

  بـه با توجه به تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، گزينش داوطلبان واجد شرايط براساس اين قانون  :سهميه رزمندگان و ايثارگران) 1-2
  .گيردصورت مي ه راهنماهمين دفترچ 5و  4 مندرج در صفحاتشرح 

  و علـوم ) هـا  بـا بيمـاري    مبـارزه   گـرايش (  عمـومي   بهداشـت  ومحـيط    عمـومي، بهداشـت    بهداشـت ،  اي حرفه  بهداشت  كارداني  مدرك  دارندگان) 2-2
  آزمايشـگاهي   علوم و محيط  هداشتبمهندسي عمومي،   بهداشت ، اي حرفه  بهداشتمهندسي  امتحاني  هاي رشته  متقاضي  ترتيب   به  كه  آزمايشگاهي

اينترنتـي    رشـته   انتخـاب   مجاز خود در فـرم   هاي انتخاب  عنوان را به  با ناقلين  مبارزه و  پزشكي  شناسي حشره  هاي محل  توانند كد رشته باشند، مي مي
   .نمايند  درج

هـر    بـومي   داوطلبـان   بـه  ) شـبانه (نوبت دوم   در دورههاي آموزشي  گروه  يتحصيل  هاي رشته از  هر يك  پذيرش  درصد ظرفيت 80تا  60به ميزان ) 3-2
  . دارد  اختصاص در صورت كسب حد نصاب نمره علمي الزم  استان

  بـه   هـاي گـروه آموزشـي پزشـكي     رشتهيك از  در هرفوق  2-3ظرفيت مندرج در بند درصد از  20 در صورت كسب حد نصاب نمره علمي الزم) 4-2
  .يابد مي  اختصاص يربطذ  بومي  استان  پزشكي  علوم  هاي ها و دانشكده دانشگاهرسمي و يا پيماني   كاركنان

بجز گروه (هاي آموزشي  هاي گروه رشتهيك از  در هرفوق  2-3درصد از ظرفيت مندرج در بند  10 در صورت كسب حد نصاب نمره علمي الزم) 5-2
ها و مؤسسات آموزشـي و پژوهشـي وابسـته بـه وزارت      تحقيقات و فناوري، دانشگاه, پيماني وزارت علومرسمي و يا   كاركنان  به  )آموزشي پزشكي

  . يابد مي  اختصاصعلوم، تحقيقات و فناوري بومي استان مربوط 
ذيرش دانشجو در درصد از ظرفيت پ 40، حداقل 5/12/1387ريزي علوم پزشكي مورخ  بر طبق مصوبه سي و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه) 6-2

اي و مهندسي بهداشت محيط، به هر يك از دو جنس پذيرش زن و مرد اختصـاص   هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مهندسي بهداشت حرفه رشته
  .دارد

اي شـور  7/12/1389مـورخ   45ريزي علوم پزشكي مصوبه جلسه  شوراي معين شوراي عالي برنامه 23/1/1394مورخ  146طبق مصوبه جلسه  )7-2
هاي محروم براي يـك دوره در سـال تحصـيلي     هاي مامايي شاغل در استان سهميه به ادامه تحصيل كاردان % 40عالي ياد شده در مورد اختصاص 

هاي محروم مجدداً تمديد گرديده است و شرايط استفاده از سهميه مذكور دارا  هاي علوم پزشكي واقع در استان صرفاً براي دانشگاه 1394 – 95
سـه برابـر    صورت رسمي، پيماني يا قراردادي با سپردن تعهد خدمت در همان استان محل خـدمت بـه مـدت    دن حداقل يك سال سابقه كار بهبو

  .مدت تحصيل مي باشد
   :يتحصيل هاي  محلكدرشته   اينترنتي  انتخابنحوه ) 3

 صرفاً براسـاس پذيرش «بدون آزمون هاي  متقاضيان رشتهتحاني با آزمون و هاي ام داوطلبان رشتهاعم از ( رشته اينترنتي براي كليه داوطلبان  انتخاب
 آزمـون  اين نام در طور همزمان با ثبت بهو  www.sanjesh.org: منحصراً از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني، )سوابق تحصيلي

اينترنتـي  انتخـاب   ، نسبت بـه از طريق اينترنت نام ثبت ضمن ،مندرجات همين دفترچه راهنمابه با توجه  نارد كليه داوطلبالذا ضرورت د .گيرد انجام مي
  . نمايند اقدام نيزمورد عالقه  هاي تحصيلي محل رشتهكد
  :هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي براي داوطلبان عالقمند به شركت در گزينش رشته تذكر مهم* 

هاي تحصيلي غيرپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته تحصيلي مهندسي بهداشت محيط دانشگاه مذكور، صرفاً براسـاس   انشجو در كليه رشتهپذيرش د
 ،ساخت پروتزهاي دنداني ،مامايي ،شامل اتاق عمل( هاي گروه پزشكي اين دانشگاه متقاضيان و در ساير رشته )معدل كل دوره كارداني(سوابق تحصيلي 

هاي دانشـگاه آزاد   تاريخ، نحوه انتخاب رشته و همچنين كدرشته محل. گيرد ، براساس آزمون صورت مي)بهداشت عمومي و هوشبري ،م آزمايشگاهيعلو
  .مند خواهد رسيد دانشگاه مذكور به اطالع داوطلبان عالقهمعاونت سنجش و پذيرش اسالمي، متعاقباً از طريق پايگاه اينترنتي 
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  :هاي تحصيلي به نكات ذيل توجه نمايند محل  رشته كدالزم است براي انتخاب ضمناً داوطلبان 
حـداكثر تـا     كه كنند  توانند انتخاب ميرا كساني ) 1394ماه  پذيرش براي بهمن(و نيمسال دوم ) 1394پذيرش براي مهرماه (  اول  نيمسال  تحصيلي  هاي محل  كدرشته) 1-3

خواهنـد    التحصـيل  فارغ 30/11/1394  تاريخ تاو حداكثر  شوند نمي  التحصيل فارغ 31/6/1394  تاريخ  تا كه  دانشجوياني .وندش  التحصيل فارغ 31/6/1394  تاريخ
ي پـذيرش بـرا  (  دوم  نيمسال  تحصيلي  هاي  محل كدرشته  انتخاب  مجاز به اًمنحصرها و مؤسسات آموزش عالي  در صورت اعالم ظرفيت پذيرش از سوي دانشگاه شد،

را انتخـاب  ) 1394پـذيرش بـراي مهرمـاه    (نيمسـال اول  تحصيلي هاي  محل دسته از داوطلباني كه كدرشته  الزم به تأكيد است قبولي آن. ندباش مي )1394بهمن ماه 
 . خواهد شد لغوباشد،  31/6/1394نمايند ولي تاريخ فراغت از تحصيل آنها بعد از 

 و يـا  31/6/1394آنهـا بعـد از     طـرح   پايـان   باشند و تاريخ  مي  انساني  نيروي  اليحه  طرح  انجام  در حال  كه  پزشكي  آموزشي  گروه  يكاردان  هاي دوره  التحصيالن فارغ )2-3
باشـند،   مـي ) 1394مـاه   پذيرش براي بهمـن (و نيمسال دوم ) 1394پذيرش براي مهرماه (  اول  نيمسال  تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  باشد، مجاز به مي 30/11/1394

  عالي  آموزش  مؤسسه  خود به  نامي  ثبت  ساير مدارك  همراه مربوط را به  خدمت، گواهي  از محل  كامل  حساب  تسويه  ضمن  است  الزم  ،موفقيت  صورت در است  بديهي
  انجـام   ناپيوسـته   كارشناسـي   دوره  از پايـان   خـود را پـس    انساني  نيروي  اليحه  طرح  باقيمانده بايد  از داوطلبان  دسته اين  كه  است  توضيح  به  الزم. نمايند  ربط ارائه ذي

 .دهند
)  پزشـكي   و آمـوزش   ، درمـان  بهداشت  وزارت  به  وابسته  آموزشي  ها و مؤسسات دانشگاه بجز(  آموزشي  ها و مؤسسات دانشگاه ،ها ها، وزارتخانه ساير سازمان  كارمندان )3-3

  .باشند نمي  پزشكي  آموزشي  گروه  هاي در رشته  كارمندي امتيازاز   استفاده  مجاز به
كه براساس اطالعات مندرج در ) هاي بدون آزمون رشته(هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي  و يا رشته) آزمون  هاي با رشته(هاي امتحاني  دسته از رشته در آن) 4-3

گيـرد، داوطلبـان آزاد    براي آنها از بين فرهنگيان شاغل رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش و داوطلبـان آزاد صـورت مـي    اين دفترچه راهنما پذيرش دانشجو
هـاي رشـته    محـل  توانند كد رشته باشند و مي هاي ويژه فرهنگيان شاغل رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش نمي محل مجاز به انتخاب كد رشته) غيرفرهنگيان(

بـديهي اسـت   . باشد، انتخـاب نماينـد   را كه ويژه فرهنگيان نمي...) مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و(ها و مؤسسات آموزش عالي  امي خود در ساير دانشگاهن ثبت
دوره كارشناسـي ناپيوسـته لغـو    هاي ويژه فرهنگيان را انتخاب نموده و پذيرفته شوند، قبولي آنان در هر مرحلـه از تحصـيالت    محل چنانچه داوطلبان آزاد، كدرشته 

ضمناً در سـتون توضـيحات   . گونه مدرك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته براي آنان صادر نخواهد شد خواهد شد و درصورت فراغت از تحصيالت دوره مذكور نيز هيچ
  .درج شده است» زش و پرورشويژه فرهنگيان شاغل رسمي و يا پيماني وزارت آمو«هاي ويژه فرهنگيان، عبارت  محل مربوط به كدرشته 

ي كـه در  داوطلبـان  اختيـار  در 1394/..../......اينترنتي منحصراَ از طريـق پايگـاه اينترنتـي ايـن سـازمان در تـاريخ        تحصيلي  هاي رشته انتخابنام و  تقاضانامه ثبت  فرم) 5-3
  داده قـرار  ،نماينـد  مـي نـام   ثبـت ) هاي بدون آزمـون  رشته(ساس سوابق تحصيلي هاي پذيرش صرفاً برا هاي پذيرش با آزمون و همچنين داوطلباني كه در رشته رشته
از  )وجـود   درصـورت (   عالقـه  مـورد   محـل  كدرشـته  50 حداكثر انتخابنام و  ثبت راهنما، نسبت به دفترچه  اين  دقيق  مطالعهپس از   است  الزم  داوطلبانلذا  .شود مي

 اقـدام صورت اينترنتـي   غيرانتفاعي به -مؤسسات آموزش عالي غيردولتيها و  دانشگاههاي مجازي و  حضوري، دوره هاي نيمه وره، د)شبانه(هاي روزانه، نوبت دوم  دوره
  . نمايند

شـود تكميـل نمايـد،     اعـالم مـي   اين سازمانپايگاه اينترنتي كه از طريق   زماني  برنامه  اساساينترنتي خود را بر  رشته  انتخابنام و  تقاضانامه ثبتفرم  بايد  داوطلب هر )6-3
گيـرد كـه نشـانگر     كاراكتري كه در حكم رسيد است، از طريق سايت در اختيار وي قـرار مـي   15انتخاب رشته، كد نام و  ثبت صورت انجام صحيح بديهي است در

پيشـنهاد  . را يادداشت و در جايي محفوظ نگهداري نمايدباشد و داوطلب بايد كد مذكور  تأييد مراحل طي شده براي دريافت اطالعات وارد شده توسط داوطلبان مي
  .تهيه كند )پرينت(نسخه چاپي باشد،  شود از فرم تكميل شده خود نيز كه داراي كد رهگيري مي مي

ش عالي مندرج در اين دفترچه راهنمـا  ها و مؤسسات آموز هاي مورد نظر، به شرايط اختصاصي دانشگاه محل كليه داوطلبان، الزم است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته) 7-3
  .توجه نمايند

هاي انتخابي خود را كه يـك عـدد چهـار رقمـي      محل هاي تحصيلي در پايگاه اينترنتي اين سازمان، كدرشته گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته به داوطلبان توصيه مي) 8-3
بـراي  (تـر   فترچه درج و سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مـدت زمـان كوتـاه   اين د 98 نويس مندرج در صفحه در فرم پيشترتيب عالقه  است، به

  .هاي تحصيلي خود اقدام كنند نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته و خطاي كمتري) هنگام انتخاب رشته در اينترنت محدوديت زماني وجود دارد داوطلبان به
انتخاب رشته اينترنتي پس از گرفتن تأييديه، به هيچ عنوان قابل تغييـر و يـا تعـويض    نام و  تقاضانامه ثبتانتخابي درج شده در فرم هاي  محل اينكه كدرشته با توجه به) 9-3

هـاي   ههاي تحصيلي خود، جزئيـات و اطالعـات مربـوط بـه كدرشـت      گردد قبل از اقدام به تكميل نهايي فرم انتخاب رشته نيست، به داوطلبان گرامي اكيداً توصيه مي
  .را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند...) هاي مختلف و محل دانشگاه، دوره، ميزان شهريه دوره(انتخابي 

ربـط اعـالم    هاي تحصيلي يا پذيرش دانشجو به اين سازمان با توجه به اخذ مجوزهاي ذي چنانچه تغييراتي در خصوص حذف و يا اضافه شدن كدرشته و يا كدرشته -تبصره
عنوان  فرصتي مجدد به لذا درصورت لزوم. تغييرات مذكور از طريق اطالعيه در پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به اطالع داوطلبان خواهد رسيد گردد،

  .مايندتغييرات اقدام نويرايش انتخاب رشته به داوطلبان داده خواهد شد كه درصورت تمايل نسبت به اصالح انتخاب رشته خود با توجه به 
بـه  (بيني گرديده تا در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي بـه آنـان تـذكر دهـد      سامانه انتخاب رشته تا حدودي هوشمند پيش) 10-3

، لـذا الزم اسـت داوطلبـان ايـن     ...)نمي باشد و نامي وي اعالم خطاي انتخاب كدرشته محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده است، يا رشته ثبت: عنوان مثال
 15بديهي است چنانچه داوطلبي نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام نكند، انتخاب رشته وي ناقص بوده و به اين داوطلـب كـد   . مورد را نيز در نظر داشته باشند

  .عنوان رسيد نيز داده نخواهد شد كاراكتري به
هاي اين سازمان، دفترچـه   هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برسانند و مشكلي براي آنان به وجود نيايد، الزم است اطالعيه نحوه انتخاب رشتهداوطلبان براي اينكه ) 11-3

  .دقت مطالعه نمايند را به) دفترچه همين(هاي تحصيلي  انتخاب رشته نام و ثبت راهنماي
بـراي  ) فـوق ديـپلم  (هاي امتحاني باآزمون و برمبناي معدل كـل دوره كـارداني    متقاضي رشته از داوطلبان  هر يك  براي  شده  محاسبه  كل  نمره  براساس  اينكه  نظر به )12-3

 طتوسـ   انتخـابي   تحصـيل   محـل   يا تـأخر كـدهاي    تقدم  گيرد، لذا ترتيب مي  انجام  علمي  گزينش  هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي، داوطلبان متقاضي رشته
مربـوط    در محـل   تحصيل  به  داوطلب  عالقه  نشانگر ترتيب ، تحصيل  كد محل  تقدم و منحصراً  نخواهد داشت  نهايي  گزينش در  و يا امتيازي  ثيريأت  گونه هيچ  داوطلب

 . باشد مي
هـاي تحصـيلي اينترنتـي     انتخـاب رشـته  نام و  تقاضانامه ثبتموجود در فرم خود را با توجه به موارد ) فوق ديپلم(كليه داوطلبان بايد سال و ماه اخذ مدرك كارداني ) 13-3

هـاي   و يـا سـال   31/6/1394تا «التحصيل خواهند شد، الزم است مورد  فارغ 31/6/1394اند و يا حداكثر تا تاريخ  التحصيل شده داوطلباني كه فارغ. تكميل نمايند
التحصـيل خواهنـد شـد الزم     فـارغ  30/11/1394التحصيل نخواهند شد و حداكثر تا تاريخ  فارغ 31/6/1394يخ را عالمتگذاري نمايند و داوطلباني كه تا تار» قبل

  .را عالمتگذاري نمايند» 30/11/1394تا «است مورد 
 فـرم   تكميـل   بـه   از اقـدام   قبـل   ،آزمون  اين در  كننده شركت)  التحصيالن فارغيا و   دانشجويان(  پزشكيآموزشي   گروه هاي رشته در  تحصيلي  مدرك  ايدار  داوطلبان )14-3

خـود را    وضـعيت   پزشـكي   و آمـوزش   ، درمـان  بهداشـت   وزارت  به  تعهد خدمت  لحاظ طرح از بايد  كه باشند  داشته  توجه اينترنتي  رشته  انتخاب نام و  تقاضانامه ثبت
  .خواهد بود  داوطلب  شخص  عهده  به  آن  عواقب  صورت اين در غير  است  يبديه. باشند  نداشتهبراي ادامه تحصيل   و منعينمايند   مشخص

نوبـت دوم    دوره  شـرايط اختصاصـي    به  توجه با  است  الزم هاي امتحاني هر يك از گروه  تحصيلي  هاي  رشته  )شبانه(نوبت دوم   دورهمند به تحصيل در  عالقه  داوطلبان) 15-3
موجود در   تحصيلي  هاي محل  رشتهكد  خود از بين  مورد عالقه  تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  به  نسبتدفترچه راهنما، همين مربوط مندرج در   آموزشيهاي  هگرو) شبانه(

در   روزانه  هاي با ساير كدرشته  همراهعالقه   اولويت  ترتيب  خود را به  مورد عالقه  هاي و كدرشته  اقدامجداول مربوط  براساس ،شوند مي  محسوب  آن  بومي  كه  استاني
 .ندكن  درج  رشته  انتخابنام و  تقاضانامه ثبت  فرم

مگـر   قرار دهند،  اولويت در مربوط را  موجود در استان  هاي محل  بايد رشته ،هستند  دولتي  هاي دستگاه  در استخدام  كه  هر استان  داوطلبان  پزشكي  آموزشي  در گروه) 16-3
 ادامـه  با پزشكي  آموزش و  ، درمان بهداشت  وزارت ،مفاد فوق  رعايت  عدم  در صورت  است   بديهي. باشد  كار وجود نداشته  محل  در استان  مورد نظر آنان  هرشت  اينكه

  . نخواهد كرد  موافقت  آنان  تحصيل
هـا   لذا ساير داوطلبـان مجـاز بـه انتخـاب ايـن قبيـل رشـته       . باشد زش و پرورش ميرسمي و يا پيماني وزارت آمو شاغلينهاي تحصيلي، ويژه  محل برخي از كدرشته) 17-3

ويـژه فرهنگيـان شـاغل رسـمي و يـا پيمـاني وزارت آمـوزش و        «ها عبـارت   هاي تحصيلي، مقابل اين قبيل كدرشته محل در ستون مالحظات جدول رشته. باشند نمي
هـاي آموزشـي دانشـگاه فرهنگيـان و      هاي مربوط به پرديس محل مجاز به انتخاب كد رشته) يرفرهنگيانغ(به عبارت ديگر، داوطلبان آزاد . درج شده است» پرورش
 .باشند حضوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي نمي هاي نيمه دوره

باشـد، اعطـاي    فقت با اعطاي مأموريت آموزشي نمـي دسته از داوطلبان به منزله موا هاي ويژه اين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش در رشته شاغلين  قبولي) 18-3
  .باشد صورت كسب شرايط الزم فقط براي ايثارگران مقدور مي نامه ادامه تحصيل فرهنگيان و در مأموريت آموزشي صرفاً در چارچوب شرايط و ضوابط شيوه

 بعـد   سال  آزمون و  اين آزمون ازكه باشد،  ...)و  دانشگاه در  تحصيل  حين ،قبولي ، نام ثبت( اي مرحله هر در ، نموده  كتمان را  حقايق  داوطلب  كه شود  مشخص  زمان هر) 19-3
  . دش خواهد  محروم

يي، براساس ضوابط، پـس از اعـالم اسـامي پـذيرفتگان نهـا     . تهيه كنند )پرينت(نسخه چاپي هاي انتخابي اينترنتي،  محل گردد از كدرشته به داوطلبان اكيداً توصيه مي) 20-3
  . باشد هاي انتخابي مورد قبول نمي محل هيچگونه اعتراضي نسبت به كدرشته
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  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   21 صفحه    انتخاب رشته/بخش سوم/ فصل اول
 

را ندارنـد، لـذا داوطلبـان الزم اسـت در ايـن       1395نام و شركت در آزمون سال  ، حق ثبت1394هاي تحصيلي دوره روزانه سال  با توجه به اينكه پذيرفتگان رشته) 21-3
  .خصوص نهايت دقت را به عمل آورند

پذيرفته شوند و داراي مدرك كارداني غيرمتناسب با رشته قبولي در گروه آموزشي  1394دسته از داوطلباني كه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  آن )22-3
نيز به عهده دانشجو خواهد ) جبراني(از ني پيش  دروس آموزشي مربوط بوده و هزينه   تشخيص گروه به ) جبراني(نياز  گذراندن دروس پيش  غيرپزشكي باشند، موظف به

 .بود
انتخاب رشته اينترنتي خواهـد بـود؛ لـذا بـه كليـه      نام و  تقاضانامه ثبتالتحصيلي مندرج در فرم  هاي تحصيلي نيمسال اول، تاريخ فارغ  از آنجا كه مالك انتخاب رشته) 23-3

  .شود در درج آن دقت كافي را مبذول فرمايند داوطلبان توصيه مي
   .است  ممنوع   روزانه  دوره  به ) شبانه (نوبت دوم  دوره  دانشجويان  انتقال) 24-3
  .خواهد بود  دانشگاه  آموزشي  در اختيار شوراي  ساير ضوابط و مقررات  به  توجه باتحصيلي   در هر نيمسال  درسي  واحدهاي  سقف  تعيين) 25-3
  .شود ها و مؤسسات آموزش عالي تعيين و اعالم مي با نظر دانشگاه  )شبانه(وم نوبت د  دوره  هاي كالس  تشكيل  ساعات) 26-3
 .مربوط خواهند بود  يا دانشكده  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  پذيرفتگان) 27-3
 .است  ممنوع  تحصيلي  هزينه  كمك  يا هرگونه و  شهريه  پرداخت و ) شبانه(نوبت دوم   در دوره  پذيرفته  كاركنان  به  آموزشي  موريتأم  اعطاي) 28-3
 .باشد مي  روزانه  هاي دوره  آموزشي  هاي همانند برنامه، )شبانه(نوبت دوم   هاي دوره  آموزشي   هاي برنامه) 29-3
هـاي روزانـه، شـبانه،     اعـم از دوره ( و غيرپزشـكي  پزشـكي   علـوم مؤسسـات آمـوزش عـالي    ها و  دانشگاه  تحصيلي  هاي رشته  پذيرش  ظرفيت  تكميل  عدم  صورت در) 30-3

  كـالس   تشـكيل   در قبـال   وليتيؤمسـ   گونه هيچ  مؤسسات  ، اينگونهو مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) الملل و ويژه فرهنگيان ، بين»مجازي«حضوري، الكترونيكي نيمه
است براي پذيرفتگان دوره روزانـه بـا ارائـه     بديهي  .نمايند  و شركت  نام ثبت بعد  سال  ناپيوسته  كارشناسي  هاي دوره  توانند در آزمون مي  انگو پذيرفت  نخواهند داشت

 .نام در آزمون سال بعد صادر خواهد شد مستندات به اين سازمان، مجوز الزم براي ثبت
  محل  لؤومس  مقام  از باالترين  موافقتنامه  ارائه  باشند، در صورت مي  انساني  نيروي  طرح  انجام  در حين  كه  هايي كاردان :مخصوص داوطلبان گروه آموزشي پزشكي) 31-3

 .ندارند  از خدمت  ترخيص  به  ، نيازي آنان  خدمت  با ادامه  تحصيل  ادامه  و تداخل  همزماني  بر عدم  خود مبني  خدمت
توانند با سپردن تعهد محضري به منظور تضمين بازپرداخت بدهي،  هاي علوم پزشكي در صورت تمايل، مي هها و دانشكد دانشگاه) شبانه(دانشجويان دوره نوبت دوم ) 32-3

  .از وام شهريه استفاده نمايند
اي اسكان و اقامت ايـن  هاي تحصيلي غيرمجاز و مناطق ممنوعه بر داوطلبان غيرايراني براي اطالع از شرايط و ضوابط پذيرش اتباع غيرايراني و همچنين اطالع از رشته) 33-3

  . مراجعه نمايند www.sanjesh.orgبه نشاني  دسته از داوطلبان، به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور
   :موارد دستورالعمل) 4

ها، داوطلبـان واجـد شـرايط بنـدهاي جـدول       محل يي متقاضيان اين دسته از كدرشتهمنظور شناسا هاي تحصيلي و به محل  با توجه به محدوديت پذيرش در برخي از كدرشته
بديهي اسـت در صـورت   . را انتخاب نموده و عالمتگذاري نمايند) موارد دستورالعمل(انتخاب رشته اينترنتي نام و  تقاضانامه ثبتفرم  موارد مربوط درذيل، الزم است يكي از 

لذا به داوطلبـان  . گردد و هيچ اقدامي در خصوص وي از سوي اين سازمان ميسر نخواهد بود از سوي مؤسسه محل قبولي، قبولي وي لغو مي قبولي داوطلب و عدم تأييد ايشان
  .باشند، از انتخاب آن خودداري نمايند گردد، در درج موارد دقت كافي نمايند و چنانچه واجد شرايط موارد مربوط نمي توصيه مي

  رالعملموارد دستو -17جدول 
  توضيحات  شماره مورد

  .پرسنل پايور ارتش جمهوري اسالمي ايران  1
  .اعضاي رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي  2
  ).فقط مرد(اعضاي كادر پايور نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  3
  ).دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحو وزارت  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ،ارتش :شامل(نيروهاي مسلح  اعضاي رسمي  4
  .1394با حداقل سه سال سابقه كار تا پايان شهريورماه ) 216كد (برداري  كننده در رشته امتحاني نقشه برداري شركت كارمندان سازمان نقشه  5
  ).104كد (داوطلبان بسيجي شركت كننده در رشته امتحاني مهندسي بهداشت محيط   6

شاغل در استان ايالم و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسـمي، پيمـاني و يـا    ) 111كد (شركت كننده در رشته امتحاني مامايي هاي مامايي  كاردان  7
 .قراردادي در استان ايالم

كار به صورت رسمي، پيمـاني و يـا   شاغل در استان بوشهر و داراي حداقل يك سال سابقه ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  8
 .قراردادي در استان بوشهر

شاغل در استان چهارمحال و بختياري و داراي حداقل يك سـال سـابقه كـار بـه صـورت      ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  9
 .رسمي، پيماني و يا قراردادي در استان چهارمحال و بختياري

شاغل در استان سيستان و بلوچستان و داراي حداقل يـك سـال سـابقه كـار بـه صـورت       ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  نكاردا  10
  .رسمي، پيماني و يا قراردادي در استان سيستان و بلوچستان

ستان كردستان و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيمـاني و  شاغل در ا) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  11
  .يا قراردادي در استان كردستان

شاغل در استان كرمانشاه و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيمـاني و  ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  12
  .تان كرمانشاهيا قراردادي در اس

شاغل در استان كهگيلويه و بويراحمد و داراي حداقل يك سـال سـابقه كـار بـه صـورت      ) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  13
  .رسمي، پيماني و يا قراردادي در استان كهگيلويه و بويراحمد

شاغل در استان لرستان و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پيماني و يـا  ) 111كد (ي مامايي هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحان كاردان  14
  .قراردادي در استان لرستان

مـاني و  شاغل در استان هرمزگان و داراي حداقل يك سال سابقه كار به صورت رسمي، پي) 111كد (هاي مامايي شركت كننده در رشته امتحاني مامايي  كاردان  15
  .يا قراردادي در استان هرمزگان

  :هاي مهم يادآوري* 
نوبـت    دوره  تحصـيلي   هـاي  در رشته قبولي  صورت در ،باشند مي  انساني  نيروي  اليحه  طرح  انجام  مشغول  كه  پزشكي  آموزشي  گروه  كارداني  هاي دوره  التحصيالن فارغ -1

  بـه   آنـان، نيـازي    خـدمت   بـا ادامـه    تحصـيل   ادامه  و تداخل  همزماني  بر عدم  خود مبني  خدمت  محل  ولؤمس  مقام  از باالترين  ميرس  موافقتنامه  ارائه ، با )شبانه(دوم 
  .بپردازند  انساني  نيروي  اليحه  طرح  انجام  به  با تحصيل  توانند همزمان ندارند و مي  خدمت از  ترخيص

)  شـبانه  يا  روزانه(  ناپيوسته  كارشناسي  در آزمونقبولي  صورت محيط در  بهداشت  رشته  متعهد خدمت  هاي و نيز كاردان  شاغل  هاي انكارد  پزشكي  آموزشي  در گروه -2
  .خواهند بود  تحصيل  و ادامه  نام ثبت  متبوع مجاز به  سازمان  موافقت  گواهي  از ارائه  تنها پس

رست پذيرفته شود و متعاقبـاً خـالف آن مشـخص شـود، قبـولي وي در هـر مرحلـه از تحصـيل و يـا پـس از فراغـت از تحصـيل             چنانچه فردي با ارائه اطالعات ناد -3
 . هاي ناشي از آن خواهد بود گردد، حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت مي لغو

پـذيرفتگان    فهرست استخراج از  پس ، الزم  اطالعات  حاوي  اي كارنامه ،1394 سال ناپيوسته  كارشناسي كارداني به   آزمون نهايي در  گزينش  نتيجه منظورآگاهي از  به -4
 .در اختيار داوطلبان قرار داده خواهد شد از طريق سايت اين سازمان 1394ه اول مهر ماه نيمو در  نهايي

و يا سـايت ايـن سـازمان و در صـورت لـزوم از طريـق       ) كشورنامه خبري و اطالع رساني سازمان سنجش آموزش  هفته(هرگونه تغيير از طريق نشريه پيك سنجش  -5
  . هاي گروهي اعالم خواهد شد رسانه

ــي  - 6 ــزوم مـ ــورت لـ ــان در صـ ــن  داوطلبـ ــماره تلفـ ــا شـ ــد بـ ــاي تواننـ ــي    021- 88923595- 9: هـ ــت الكترونيكـ ــق پسـ ــا از طريـ ــوده و يـ ــل نمـ ــاس حاصـ   : تمـ
E-mail:public-relations@sanjesh.org روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور با ارسال مدارك مستند مكاتبه نمايند 15875- 1365: و يا با صندوق پستي. 
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نام براي شركت در آزمون، تاريخ برگزاري و نحـوه تنظـيم و    نام، ثبت تكاليف داوطلب، مدارك الزم براي ثبت )چهارمبخش 
  :نام تكميل فرم تقاضانامه ثبت

  :ر آزموننام و شركت د تكاليف داوطلب براي ثبت) 1
 :دده  مقرر انجام  و در مهلت موقع ه زير را ب  بايد اقدامات 1394  سالبه كارشناسي ناپيوسته   كارداني هاي  دوره  در آزمون  شركت  متقاضي  داوطلب

ع از شرايط و ضـوابط آزمـون،   و اطال) همين دفترچه(نام  با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و مطالعه دفترچه راهنماي ثبت )الف
  .)كليه داوطلبان(نمايد   نام ثبتنام، در آزمون  هاي اعتباري ثبت پس از خريد كارت و يا كارت

هـاي بـانكي عضـو شـبكه      شود، داوطلبان الزم است به وسـيله كـارت   نام به صورت اينترنتي انجام مي با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت :1تبصره 
 000/200باشد، با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و پرداخت مبلغ  ت الكترونيكي آنها فعال ميشتاب كه پرداخ

  .نام، نسبت به دريافت كارت اعتباري اقدام نمايند ريال به عنوان وجه ثبت) دويست هزار(
باشند، الزم است بـا پرداخـت مبلـغ     ها و مؤسسات غيرانتفاعي مي اههاي تحصيلي دانشگ متقاضياني كه عالقمند به شركت در گزينش رشته :2تبصره 

هـاي غيرانتفـاعي، از همـين     نسبت به خريد كارت اعتباري عالقمندي به شركت در گزينش رشته) نام عالوه بر هزينه ثبت(ريال  000/40
 . طريق اقدام نمايند

تحصيلي واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي نيـز باشـد، الزم اسـت پـس از     هاي  چنانچه داوطلبي عالقمند به شركت در گزينش رشته :3تبصره 
نام نموده، در زمان توزيع كارت شركت در آزمون، نسبت به پرداخت هزينه مربوط، به  امتحاني كه در آن ثبت  اطمينان از پذيرش در رشته

  .صورت الكترونيكي از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايد
را در   آزمون  جلسه  ورود به  كارتبايست  داوطلب مي باشد، هاي امتحاني كه پذيرش دانشجو در آنها براساس نمرات آزمون مي دسته از رشته	در آن ) ب

ـ   بـراي   كـه   اي و حوزه  در محلنموده و   دريافتاز سايت سازمان سنجش آموزش كشور ) 15/5/1394لغايت  13/5/1394(مقرر   عدمو   يناو تعي
  .دهد  پاسخ  آن  التسؤا  كند و به  شركت  آزمون ، در حاضر شده شود مي

  :نام مدارك الزم براي ثبت) 2
  : باشد مي به آن نيازمند است به شرح ذيل  در آزمون  و شركت  نام ثبت  براي  داوطلب  كه  مداركي

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

 ).عكس تمام رخ(كه در سال جاري گرفته شده باشد  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
 .هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد حاشيه - 1-6
  .االمكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد حتي - 1-7

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

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

  .ورود به جلسه آزمون در زمان مقرر اقدام نمايد
  .دفترچه راهنماي شركت در آزمون -2-2
  ). كارت از طريق سايت سنجش آموزش سنجش خريداري شوداين ( نام كارت اعتباري ثبت -3-2
باشـند، الزم اسـت بنـد مربـوط را در      آن دسته از داوطلباني كه نابينا يا كم بينا، ناشنوا يا كم شنوا و يا معلول جسـمي حركتـي مـي    :فرم معلوليت -4-2

همچنين در مورد خواستن منشي در آزمون را از سرپرست مركـز   نام اينترنتي عالمتگذاري نمايند و گواهي درخصوص وضعيت خود و تقاضانامه ثبت
) هـا  بـراي سـاير اسـتان   (ربـط  يا معاونت توانبخشـي بهزيسـتي اسـتان ذي   ) براي داوطلبان ساكن استان تهران(پذيرش و هماهنگي سازمان بهزيستي 

نام، واحد آزمون  اداره امور ثبت( 15875-1365: يبه سازمان سنجش آموزش كشور، صندوق پست 19/3/1394دريافت و آن را حداكثر تا تاريخ 
  .نمايند	ارسال) ناپيوسته	كارداني به كارشناسي

  :و انتخاب رشتهنام  ثبت) 3
ادامه خواهد  10/3/1394آغاز و تا روز يكشنبه  3/3/1394از روز يكشنبه  1394كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال   نام براي شركت در آزمون ثبت

  .پذير است امكان www.sanjesh.org: منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشانينام،  زم بذكراست ثبتال. داشت
  : دلنام اينترنتي و تكميل فرم مع در تقاضانامه ثبت) فوق ديپلم(تذكرات مهم در خصوص درج معدل دوره كارداني ) 4
معدل كـل مـدرك كـارداني خـود را     هاي امتحاني داراي آزمون الزم است  نام و شركت در آزمون رشته كارداني متقاضي ثبت  التحصيالن دوره فارغ -1

  .نام اينترنتي درج نمايند صورت دقيق و صحيح در قسمت مربوط در تقاضانامه ثبت به
ميانگين واحـدهاي گذرانـده تـا    هاي امتحاني داراي آزمون الزم است  ام و شركت در آزمون رشتهن دانشجويان سال آخر دوره كارداني متقاضي ثبت -2

  .نام اينترنتي درج نمايند صورت دقيق و صحيح در قسمت مربوط در تقاضانامه ثبت را به 1393-94پايان نيمسال اول سال تحصيلي 
معـدل  هاي پذيرش براساس سوابق تحصـيلي الزم اسـت    هاي مربوط به رشته محل  رشته نام و انتخاب كد التحصيالن دوره كارداني متقاضي ثبت فارغ -3

  .نام اينترنتي درج نمايند صورت دقيق و صحيح در قسمت مربوط در تقاضانامه ثبت كل مدرك كارداني خود را به
هاي پذيرش براساس سـوابق تحصـيلي الزم اسـت     رشتههاي مربوط به  محل  نام و انتخاب كد رشته دانشجويان سال آخر دوره كارداني متقاضي ثبت -4

نـام   صورت دقيـق و صـحيح در قسـمت مربـوط در تقاضـانامه ثبـت       را به 1393-94ميانگين واحدهاي گذرانده تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 
تأييد مؤسسه محـل تحصـيل مقطـع كـارداني      را تكميل نموده و بهراهنما همين دفترچه  97صفحه عالوه برآن فرم معدل مندرج در اينترنتي درج و 

  .خود رسانده و نزد خود نگهداري نمايند
بـر مبنـاي معـدل دوره    هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصـيلي   رشتههاي مربوط به  با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در كد رشته محل :نكته مهم* 

هـاي گذرانـده تـا پايـان      درج صحيح معدل مقطع كارداني و يا ميانگين واحد پذيرد، الزم است داوطلبان برحسب مورد در كارداني صورت مي
بديهي است كـه در صـورت عـدم درج صـحيح معـدل كـل و يـا ميـانگين         . عمل آورند دقت الزم را به 1393-94نيمسال اول سال تحصيلي 

  . دسته از داوطلبان لغو خواهد شد ، مطابق ضوابط قبولي ايننام اينترنتي و يا فرم معدل واحدهاي گذرانده تا تاريخ تعيين شده در تقاضانامه ثبت
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  الف
24

  :هاي تحصيلي انتخاب رشته محل) 5
شود، داوطلبان ضرورت دارد نسـبت بـه انتخـاب كدرشـته      نام انجام مي هاي تحصيلي همزمان با ثبت با توجه به اينكه در اين آزمون، انتخاب رشته محل

اقدام نمـوده و در بنـد    77تا  29مندرج در صفحات  26تا  20اساس جداول شماره بر ) كدرشته 50اكثر حداقل يك و حد(هاي مورد عالقه خود  محل
  .نام درج نمايند تقاضانامه اينترنتي ثبت 37

  :تاريخ برگزاري آزمون) 6
با توجـه بـه رشـته     1394اسي ناپيوسته سال به دوره كارشن) فوق ديپلم(پذيرش دانشجو از دوره كارداني   ، آزمون شده  بيني پيش  زماني  برنامه  براساس

برگزار خواهد شد و اطالعيه اين سازمان در خصوص تاريخ و نحوه دريافت اينترنتي كارت شـركت   16/5/1394امتحاني داوطلبان در عصر روز جمعه 
  . گردد درج مي 12/5/1394و  5/5/1394نامه پيك سنجش مورخ  درآزمون در پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و هفته

  : يادداشت
و ) آموزش كشـور   سنجش  سازمان  رساني و اطالع  خبري  نامه هفته(  سنجش  پيك  نشريه  از طريقو يا اصالح در مفاد اين دفترچه راهنما، تغيير   هرگونه -1

 . شد خواهد  اعالم  گروهي  هاي رسانه  از طريق  لزوم  پايگاه اينترنتي اين سازمان و در صورت
 توانند از طريق سيستم پاسخگويي الكترونيكـي ايـن سـازمان نسـبت بـه ارسـال درخواسـت خـود بـه روابـط عمـومي            مي  لزوم  داوطلبان در صورت -2

 .تماس حاصل نمايند) 021كد ( 88923595-99: هاي تلفن  با شمارهو يا  كشور اقدام  آموزش	 سنجش	سازمان 

  :نام نامه ثبتنحوه تنظيم و تكميل فرم تقاضا) 7
نـويس تقاضـانامه منـدرج در     پـيش شود مطالب و ضوابط مندرج در اين دفترچه را به دقت مطالعه و سپس مطابق ذيل ابتدا فـرم   به داوطلبان توصيه مي

بنـدهاي برنامـه    اسنويس، با مراجعه به سايت سازمان سنجش، اطالعات الزم را براس اين دفترچه را تكميل نموده و سپس براساس فرم پيش 98صفحه 
  . نام وارد نمايند افزاري ثبت نرم

شـناخته شـوند همـه     1394هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سـال   داوطلبان موظفند براي اينكه به عنوان متقاضي شركت در آزمون دوره :تذكر مهم
وند؛ در غير اين صورت شركت آنان در ايـن آزمـون   نام ش رقمي ثبت 16بندهاي تقاضانامه را تكميل نموده و موفق به دريافت كد رهگيري 

  .باشد پذير نمي امكان
  .، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور كامل و خوانا وارد نمايدكامل داوطلب بايد در محل مورد نظر نام خانوادگي :3و 2، 1هاي  در رديف
   .از به كار بردن مد، تشديد خودداري فرماييد. نودگي، نام و نام خانوادگي بطور كامل درج شوددر صورت داشتن پيشوند و يا پسوند در نام و نام خا :تبصره
  . گذاري نمايد باشد، دايره مربوط را عالمت داوطلب بايد برحسب اين كه زن يا مرد مي :4در رديف 
هـا درج   درج حروف مميز و يا خط تيره كه در بعضـي شناسـنامه  داوطلب بايد فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نمايد و از  :5در رديف 

  .گرديده خودداري نمايد
  قسمت در اين  داوطلب بايد شماره سري و سريال شناسنامه خود را كه به رنگ قرمز در حاشيه باالي صفحات شـناسـنامه درج شده است، :6در رديف 
  شود و در نام درج مي در تقاضـانامه ثبـت    الف  /  24    574896 :كه به صورت      574896: بعنوان مثال    . وارد نمايد                   

  

  .شود درج مي    /  2    574896  :باشد كه در تقاضانامه بصورت مي» دو 574896«: هاي المثني بصورت شناسنامه               
   ).درج گرديده است 13دو رقم اول سال تولد يعني (د داوطلب بايد سال تولد خود را در محل مربوط درج نماي :7در رديف 
. باشد از چپ به راست در محل مربوط درج و از درج مميز و يا خط تيـره خـودداري نمايـد    داوطلب بايد شماره ملي خود را كه ده رقم مي :8در رديف 

-66729593شماره ملي خود با شـماره تلفـن گويـاي    اند، براي اطالع از  ضمناً داوطلباني كه تاكنون موفق به اخذ شماره ملي خود نشده
  .تماس حاصل نمايند 021

  .هاي اين رديف مشخص نمايد داوطلب بايد دين خود را با عالمتگذاري در يكي از دايره :9در رديف 
وضعيت سهميه خـود را   هاي اين رديف، داوطلب متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان و يا ايثارگران، بايد با عالمتگذاري در يكي از دايره :10در رديف 

  .نمايد مشخص
رزمنده (متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان  ،10بند  3 يا و 2 يا 1داوطلب متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان كه با عالمتگذاري مورد : 11در رديف 

يد مدت حضور در جبهة خود را برحسب ماه، در محل شده است، با) سپاه پاسداران، رزمنده جهاد كشاورزي و يا ستاد كل نيروهاي مسلح
  .مربوط درج نمايد

رقمي خود  12بايد كد پيگيري ) ستاد كل نيروهاي مسلحرزمنده رزمنده سپاه پاسداران يا (داوطلب متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان  :12در رديف 
  .را در محل مربوط و از چپ به راست درج نمايد

 ايـن دفترچـه   25منـدرج در صـفحه    18رقمي است، از جـدول شـماره   بايد كد شهرستان محل تولد خود را كه يك عدد چهار  داوطلب :13در رديف 
  .همچنين الزم است عنوان محل تولد نيز درج گردد. راهنما استخراج و در محل مربوط درج نمايد

ايـن   25مندرج در صـفحه   18است، از جدول شماره دد چهار رقمي داوطلب بايد كد شهرستان محل صدور شناسنامه خود را كه يك ع :14در رديف 
  .همچنين الزم است عنوان محل صدور شناسنامه نيز درج گردد. دفترچه راهنما استخراج و در محل مربوط درج نمايد

ت وظيفه عمومي و تذكرات مهم آن، منـدرج  گانه مقررا بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با توجه به كدهاي سيزده) برادران(داوطلبان مرد  :15در رديف 
  .مشخص نمايند 13تا  1همين دفترچه راهنما، با يكي از اعداد  6و  5در صفحات 

نام و شـركت در   داوطلبان اتباع خارجي كه بر اساس توضيحات ارائه شده در قسمت مربوط به شرايط و ضوابط اتباع خارجي مجاز به ثبت :16در رديف 
رقمـي خـود را در محـل مخصـوص درج      13ها را عالمتگذاري نموده و كـد پيگيـري    ر حسب مليت خود يكي از گزينهباشند ب آزمون مي

  .نمايند
نويسند و يا به عبارت ديگر چپ دست هستند، در صورتي كه تمايل به استفاده از صـندلي چـپ    آندسته از داوطلباني كه با دست چپ مي :17در رديف 

  .د الزم است مربع مربوط را عالمتگذاري نماينددست در حوزه امتحاني دارن
هاي اين رديف وضـعيت جسـماني خـود را     داوطلبان نابينا، كم بينا، ناشنوا، كم شنوا و معلول جسمي و حركتي بايد با عالمتگذاري در دايره :18در رديف 

ـ  اين دفترچـه را حـداكثر تـا    چهارمانتهاي قسمت دوم از بخش مشخص و مدارك مندرج در  بـه سـازمان سـنجش     19/3/1394اريخ ت
  .ارسال نمايند) آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته واحد ـنام  اداره امور ثبت( 15875–1365صندوق پستي ـ آموزش كشور 

ك تحصـيلي كارشناسـي   ه راهنما، داراي مدرهمين دفترچ 3مندرج در صفحه » ز«و » و«دسته از داوطلباني كه با توجه به مفاد بندهاي  آن :19در رديف 
  .مربوط را عالمتگذاري نمايند دايرهباشند، الزم است  پيوسته در گروه پزشكي و يا كارشناسي ناپيوسته در گروه غيرپزشكي مي

ابتداي مندرج در  19شماره دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي درصورت تمايل در گروه آموزشي پزشكي مي بايست براساس جدول  :تبصره 
  .رشته تحصيلي متناسب با رشته امتحاني مربوط باشدهمين دفترچه راهنما،  62صفحه 

خود را در محل مربوط درج و سپس كد رشته تحصيلي مدرك ) فوق ديپلم(آموختگي دوره كارداني  داوطلب بايد نام رشته تحصيلي دانش :20در رديف 
راهنما كه هر يك عـدد چهـار رقمـي اسـت، اسـتخراج و در مسـتطيل       هاي تحصيلي اين دفترچه  كارداني خود را از جدول كد و نام رشته

  . مربوط درج نمايد
اي كـه از آن   قبلـي و يـا موسسـه   ) ديپلم فوق(نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل دريافت مدرك دوره كارداني كد و داوطلب بايد  :21در رديف 

  .ور و از لينك مربوط، استخراج و در محل مربوط بنويسدالتحصيل خواهد شد را از سايت سازمان سنجش آموزش كش فارغ



 تكاليف داوطلب/بخش چهارم/فصل اول                          1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  خاب رشتهانتنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   24 صفحه    تكاليف داوطلب/بخش چهارم/ فصل اول
 

فـوق  (اند، الزم است معدل كل مـدرك كـارداني    التحصيل شده و مدرك كارداني خود را اخذ نموده داوطلباني كه در دوره كارداني فارغ :22در رديف 
  . خود را در اين بند درج نمايند) ديپلم

التحصيل خواهند شد، الزم است ميانگين واحدهاي گذرانده تـا پايـان نيمسـال     فارغ 1394همن ماه سال دانشجوياني كه در شهريور و يا ب :تبصره
  .را در اين بند درج نمايند) 30/11/1393( 1393-94اول سال تحصيلي 

  .خود را در محل مربوط درج نمايد) فوق ديپلم(داوطلب بايد ماه و سال اخذ مدرك كارداني  :23در رديف 
  .داوطلب بايد دايره مربوط به نام گروه امتحاني را كه در آزمون آن شركت خواهد كرد، با عالمتگذاري مشخص نمايد :24در رديف 
باشـد، در   يا رشته صرفاً براساس سوابق تحصيلي خود را كه متقاضي شركت در آن رشـته مـي  ) با آزمون(داوطلب بايد نام رشته امتحاني  :25در رديف 

باشـد   عددي سـه رقمـي مـي    اين دفترچه راهنما كه هر كدام 16تا  6با توجه به جداول شماره را 	سپس كد مربوطمحل مربوط بنويسد و 
  .مستطيل مربوط درج نمايد	استخراج و در

  .داوطلب بايد با انتخاب منحصراً يك مورد، زبان امتحاني خود را انتخاب نمايد :26در رديف 
ي و يا پيماني در وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي يـا وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و يـا        داوطلبان شاغل به صورت رسم :27در رديف 

  .اشتغال خود را مشخص نمايند يتآموزش و پرورش بايد با عالمتگذاري در دايره مربوط وضع	وزارت
را از جـدول شـماره   و عنوان مربوط ) مورد( كد) د دستورالعملموار(نام و انتخاب رشته  داوطلبان واجد شرايط بايد در فرم تقاضانامه ثبت :28در رديف 

  .همين دفترچه راهنما درج نمايد 21مندرج در صفحه  17
ها  ، دانشگاه)شبانه(هاي روزانه و يا نوبت دوم  ، عالوه بر پذيرش در دورهمندرج در جدول ذيل هاي امتحاني نظر به اينكه در برخي از رشته :29در رديف 

ها و مؤسسات آموزش  هاي تحصيلي دانشگاه وزش عالي غيرانتفاعي نيز پذيرش دارند، لذا داوطلبان عالقمند به انتخاب رشتهو مؤسسات آم
صـورت اينترنتـي، از طريـق     منحصـراً بـه   ،ريـال ) چهل هزار( 000/40مبلغ  به دريافت كارت عالقمنديضمن عالي غيرانتفاعي الزم است 

بديهي است در صورت عدم دريافـت كـارت عالقمنـدي بـه     . نسبت به عالمتگذاري اين بند اقدام نماينداقدام نموده و سايت اين سازمان 
ها را  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، سامانه هوشمند انتخاب رشته به آنان اجازه انتخاب اين قبيل رشته هاي دانشگاه محل كدرشته

  . نخواهد داد
  كه در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي پذيرش دانشجو دارند) بدون آزمون(هاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي  ههاي امتحاني با آزمون و رشت رشته
 رشتهكد

 امتحاني
 امتحاني رشتهنام 

 رشتهكد
 امتحاني

 امتحاني رشتهنام 
 رشتهكد

 امتحاني
 امتحاني رشتهنام 

 رشتهكد
 امتحاني

 امتحاني رشتهنام 

 حسابداري 514 آبخيزداري و مرتع314 * شهرسازي217 * كار محيط و صنعتي ايمني202

 *شناسي  علم اطالعات و دانش 517 * بازيافت315 مهندسي اجرايي عمران232  برق204

 * مديريت 518 * آمار401 آبياري301 توليد و ساخت206

 * ييقضا حقوق 519 *** عربي و ديني آموزش502 * زيست  محيط302 ** كاغذ و چوب صنايع207

 دوخت طراحي و تكنولوژي 601 ***آموزش راهنمايي و مشاوره 503 دامي توليدات306 شيميايي صنايع208

 و فرش دستي صنايع 602 ***آموزش و مترجمي زبان انگليسي 504 گياهي توليدات307 كامپيوتر210

 يخيتار بناهاي احياء و مرمت 603  ***آموزش و پرورش ابتدائي   509 شيالت309 **مواد 211

  * موسيقي 604 *** تربيتي امور مربي تربيت510  شناسي و صنايع چوب چوب  310  معدن213

 *** تجسمي هنرهاي 605 * شناسي باستان511 غذايي صنايع و علوم311 معماري  214

  ** پوشاك طراحي 606  *** ورزشي علوم512  پزشكي گياه312 ** مكانيك215

 * دامي نشأم با  غذايي مواد  بهداشت 702  ** كريم نآقر معلم تربيت513 مهندسي ماشينهاي كشاورزي313 برداري نقشه216

 منحصراً در ،)702و  604 ،519 ،518 ،517  ،511 ،401 ،315 ،302، 217، 202: هاي امتحاني كدرشته(داراي يك ستاره  هاي امتحانيِ در رشتهدانشجو از آنجاكه پذيرش ـ * 
  .ندارندعالقمندي نيازي به پرداخت مبلغ مزبور هاي امتحاني  كننده در رشته گيرد، لذا داوطلبان شركت غيرانتفاعي صورت مي ـ سسات آموزش عالي غيردولتيؤم

، مردداوطلبان جنس  )606 و 513 ه امتحانيكدرشت(و  داوطلبان جنس زن) 215 و 211 ،207: هاي امتحاني كدرشته(  داراي دو ستاره هاي امتحانيِ از آنجاكه در رشتهـ  **
هـاي امتحـاني    كننده در رشته  شركتو يا مرد زن ، لذا داوطلبان را انتخاب نمايندسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ؤم هاي محل  توانند كدرشته منحصراً مي

  .ندارندعالقمندي نيازي به پرداخت مبلغ مزبور 
فوق   داراي سه ستاره هاي امتحانيِ شتهو يا پيماني وزارت آموزش و پرورش در صورت عالقمندي به انتخاب موسسه و يا موسسات غيرانتفاعي ر فرهنگيان شاغل رسميـ *** 

نـده در  بديهي است داوطلبـان غيرفرهنگـي شـركت كن   . بايست مبلغ عالقمندي را بپردازند مي) 605و  512، 510 ،509 ،504 ،503 ،502: هاي امتحاني كدرشته(
  .هاي امتحاني مذكور نيازي به پرداخت هزينه ندارند رشته

داوطلب بايد نام استان بومي خود را براساس تعريف استان بومي نوشته و كد آن را نيز كه عددي دو رقمـي اسـت، از جـدول كـد و نـام       :30ر رديف د
  . محل مربوط درج نمايد رو د استخراج) همين دفترچه 25مندرج در صفحه  18جدول شماره (ها  استان

سـتان حـوزه امتحـاني    شهر، در محل مربوط بنويسد و سپس كد براي تعيين حوزه امتحانيداوطلب بايد نام شهرستان محل اقامت خود را  :31در رديف 
) مـين دفترچـه  ه 25مندرج در صـفحه   18ماره جدول ش(ها  باشد، با اقتباس از جدول كد و نام استان ك عدد چهار رقمي مييخود را كه 

  .مندرج در اين دفترچه راهنما در مستطيل مربوط درج نمايد
  .داوطلب بايد شماره تلفن ثابت و كد پيش شماره شهر محل سكونت خود را در مستطيل مربوط درج نمايد :32در رديف 
مربـوط  	محـل 	شـماره تلفـن همـراه خـود را در    .... ه وباشد، به منظور استفاده از خدمات پيام كوتـا  چنانچه داوطلب داراي تلفن همراه مي :33در رديف 

  . نمايد	درج
  .باشد، در محل مربوط درج و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد داوطلب بايد كدپستي دقيق خود را كه يك عدد ده رقمي مي :34در رديف 
 ايـن دفترچـه   25مندرج در صـفحه   18جدول شماره قامت خود را از داوطلب بايد كد و نام استان و همچنين كد و نام شهرستان محل ا :35در رديف 

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

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

و كـد شهرسـتان را عـدد     41باشد، بايد در قسمت مربوط، كد اسـتان را عـدد    ها درخارج از كشور ايران ميداوطلباني كه محل اقامت آن :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 
 دمحل انتخـابي را كـه يـك عـد     كدرشته 50و حداكثر  1و نيز نوع جنسيت خود حداقل ) رشته امتحاني( 25يد با توجه به بند داوطلب با :37در رديف 

تمـامي  . هـاي مربـوط درج نمايـد    اسـتخراج و در محـل   منـدرج در همـين دفترچـه راهنمـا     77تا  29از جداول شماره  ،استچهار رقمي 
  ).تكميل حداقل يك مورد از اين بند اجباري مي باشد(انتخاب شوند ) 25بند (امتحاني هاي انتخابي بايد از رشته   محل كدرشته
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  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   25 صفحه    18جدول شماره /بخش چهارم /فصل اول
 

  ها  و شهرستان   ها استان  كد و نام - 18شماره   جدول
 كد و نام استان   وكد شهرستان  نام

، )1025(، خـداآفرين )1016( ، چاراويمـاق )1014(، جلفـا )1012(، تبريـز )1010( ، بنـاب )1009(آبـاد  ، بسـتان )1006(، اهـر )1005(، اسكو)1001(آذرشهر
، )1038(، ورزقـان )1036( ، ميانـه )1032(، ملكـان )1029(، مرنـد )1028(، مراغـه )1026(، كليبـر )1023(شـير  ، عجـب )1021(، شبستر)1017( سراب
 ).1041(و هشترود) 1040( هريس

 10  شرقي آذربايجان

، )1123(، خـوي )1119(، چايپـاره )1117(، چالـدران )1115(، تكـاب )1113(، پيرانشـهر )1111(، پلدشـت )1109(، بوكـان )1106( ، اشـنويه )1104( اروميه
 11  غربي آذربايجان ).1140( و نقده) 1138( ، مياندوآب)1135(، مهاباد)1133(، ماكو)1131(، شوط)1129(دژ ، شاهين)1127( ، سلماس)1124( سردشت

و ) 1222( ، نمـين )1219(شهر ، مشگين)1215( ، گرمي)1213(، كوثر)1201(، سرعين)1211( خال، خل)1208(آباد ، پارس)1205(سوار ، بيله)1202( اردبيل
 12  اردبيل ).1225(نير

ــويين مياندشــت)1312( ، برخــوار)1310(، اصــفهان)1304(، اردســتان)1302( وبيــدگل آران ، )1316(، چادگــان)1314( وكــرون ، تيــران)1325( ، ب
، )1324(، شهرضــا)1322(شـهروميمه  ، شـاهين )1320(  ، سـميرم )1321(، دهاقــان)1340(خوروبيابانـك ، )1318(، خوانسـار )1317(شـهر  خمينـي 
، )1341(، نــائين)1338(، مباركــه)1336( ، لنجــان)1334(، گلپايگــان)1332( ، كاشــان)1329( ، فالورجــان)1327(، فريدونشــهر)1326(فريــدن

  ).1345(و نطنز) 1342(آباد نجف
 13  اصفهان

  40  الـبرز  ).4010(و نظرآباد) 4008(، كرج)4012( ، فرديس)4005(، طالقان)4003(ساوجبالغ ،)4007(اشتهارد
و ) 1419(، ملكشـاهي )1415( ، چـرداول )1414(، سـيروان )1412( ، دهلـران )1410(شهر ، دره)1408( ، بدره)1407(، ايوان)1405( ، ايالم)1403(آبدانان
 14  ايالم ).1418( مهران

و ) 1520( ، كنگـان )1519( ، عسـلويه )1518(، ديلـم )1516(، ديـر )1514(، دشـتي )1511( ، دشتسـتان )1506(، جـم )1504( ان، تنگست)1502(بوشهر
 15 بوشهر ).1522( گناوه

، )1615( ، ري)1612(كـريم  ، رباط)1609(، دماوند)1607(، تهران)1633(، پيشوا)1616( ، پرديس)1604(، پاكدشت)1610(، بهارستان)1602(اسالمشهر
 16  تهران ).1636( و ورامين) 1625(، مالرد)1635( ، قرچك)1623(، قدس)1627(، فيروزكوه)1624(، شهريار)1620( يراناتشم

 17 بختياري و   چهارمحال ).1717( و لردگان) 1713(، كيار)1712(، كوهرنگ)1710( ، فارسان)1709(، شهركرد)1707( ، سامان)1706( ، بن)1705( ، بروجن)1701( اردل
، )1811( ، فـردوس )1825(، طبس )1808(، سربيشه)1807(، سرايان)1813(، زيركوه)1805(، درميان)1801(، خوسف)1802(، بيرجند)1810(بشرويه
 18 جنوبي  خراسان ).1818( و نهبندان) 1815(قائنات

، )1923(، جغتــاي)1922( حيدريــه ، تربــت)1916(جــام ، تربــت)1909(، تايبــاد)1906(، بينــالود)1905(، بردســكن)1901(، بجســتان)1908(بــاخرز
، )1920(، زاوه)1940(، رشـتخوار )1937(، درگـز )1942(، داورزن)1941(، خوشـاب )1934( ، خـواف )1930(آباد ، خليل)1928(، چناران)1926(جوين
، )1960(، مشـهد )1957(، گنابـاد )1955(، كـالت )1953(، كاشـمر )1951(، قوچـان )1912(، فيروزه)1949(، فريمان)1947(، سرخس)1945(سبزوار

 ).1965(و نيشابور) 1962(والت مه

 19 رضوي  خراسان

 20 شمالي  خراسان ).2016(وسملقان و مانه) 2017(، گرمه)2013(، فاروج)2011( ، شيروان)2003( ، رازوجرگالن)2008(، جاجرم)2005(، بجنورد)2002(اسفراين
، )2110(، بـاوي )2117(ملـك  ، بـاغ )2115(، ايـذه )2112(، اهـواز )2109(، انديمشـك )2107(ا، انـديك )2104(، اميديه)2121(، آغاجاري)2102(آبادان

، )2134(، رامهرمـز )2132(، رامشـير )2131(آزادگـان  ، دشت)2129(، دزفول)2125(، خرمشهر)2111( ، حميديه)2124(، بهبهان)2120(بندرماهشهر
ــادگان ــوش)2135(ش ــتر)2138( ، ش ــارون)2140(، شوش ــد)2166(، ك ــي)2142(، گتون ــليمان)2144(، الل ــل)2146( ، مسجدس ، )2148(، هفتگ
 ).2151(و هويزه) 2150(هنديجان

 21  خوزستان

 22  زنجان ).2216( نشان و ماه) 2214(، طارم)2201(، سلطانيه)2212( ، زنجان)2209(، خرمدره)2208( ، خدابنده)2204(، ايجرود)2202(ابهر
23  سمنان ).2308(و ميامي) 2313(، مهدي شهر)2311(، گرمسار)2307(، شاهرود)2304(، سمنان)2302( ، دامغان)2309(آرادان

، سيب )2429(، سرباز)2425(، سراوان)2422(، زهك)2418( ، زاهدان)2414( ، زابل)2411(، دلگان)2408( ، خاش)2406(بهار ، چاه)2403(ايرانشهر
، )2446(، نيمـروز )2440(شـهر  ، نيـك )2419(، ميرجـاوه )2416(سـتان ، مهر)2433(، كنـارك )2438(، قصـرقند )2437(، فنـوج )2430(سوران
 ).2435(و هيرمند) 2448(هامون

24  بلوچستان و  سيستان

، )2516(بيـد  ، خـرم )2581(، خرامه)2515(، جهرم)2510(، پاسارگاد)2509(، بوانات)2507(، اقليد)2504(، استهبان)2502( ، ارسنجان)2501(آباده
، )2538(، فراشــبند)2536(، شــيراز)2531(، سروســتان)2528( ، ســپيدان)2526(دشــت ، زريــن)2524(، رســتم)2522( ، داراب)2519(خــنج
ــاد)2541(فســا ــارزين)2543(، فيروزآب ــازرون)2546(، قيروك ــوار)2551(، ك ــراش)2535(، ك ــتان)2557(، گ ــرد)2558(، الرس ، )2561(، الم

 ).2576(ريز و ني) 2571(، مهر)2568( ، ممسني)2565(مرودشت

25  فارس

26  قزوين ).2619( و قزوين) 2614( ، تاكستان)2610(زهرا  ، بوئين)2604(، البرز)2606(، آوج)2602(آبيك
27  قم ).2704( قم
و ) 2823(، كاميـاران )2822( ، قـروه )2819( ، سنندج)2817(، سقز)2814(، سروآباد)2812( ، ديواندره)2809(، دهگالن)2807(، بيجار)2802(بانه
28  كردستان ).2827( انمريو

ــه ــار)2901(ارزوئي ــت)2915(، ان ــير)2903( ، باف ــم)2905(، بردس ــت)2908(، ب ــر)2912(، جيرف ــنجان)2914(، راور)2902(، راب ، )2918(، رفس
، )2907(، فهـرج )2943(، فاريـاب )2932(، عنبرآبـاد )2929(، شـهربابك )2927( ، سـيرجان )2924(، زرنـد )2923(، ريگـان )2921(رودبارجنوب

 ).2909(و نرماشير) 2946(، منوجان)2944( ، كهنوج)2942(، كوهبنان)2940( ، كرمان)2934(گنج لعهق
 29  كرمان

، )3016(، سـنقر )3014(ذهـاب   ، سـرپل )3013(، روانسـر )3011(، داالهو)3009(، جوانرود)3007(، ثالث باباجاني)3004( ، پاوه)3002( آبادغرب اسالم
 30  كرمانشاه ).3029( و هرسين) 3027( ، گيالنغرب)3025(، كنگاور)3024(كرمانشاه ،)3020( ، قصرشيرين)3018(صحنه

بويراحمد و  يلويهگهك ).3113( و لنده) 3116( ، گچساران)3114( ، كهگيلويه)3108(، دنا)3110(، چرام)3105(، بهمئي)3103(، بويراحمد)3115(باشت 31 
ــهر ــال ، آق)3202(آزادش ــدرگز)3203(ق ــركمن، )3205(، بن ــان)3208( ت ــي)3210(، رامي ــاد ، عل ــوي)3212(آب ــه)3213(، كردك ، )3215( ، كالل
32  گلستان ).3223( و مينودشت) 3221(، مراوه تپه)3219( ، گنبدكاووس)3207(، گميشان)3217( ، گرگان)3222(گاليكش
، )3323(، رودسـر )3319(، رودبـار )3315(وانشـهر ، رض)3313(، رشـت )3307(، بندرانزلي)3306(، املش)3304( اشرفيه ، آستانه)3302(آستارا

33  گيالن ).3343( و ماسال) 3341(، لنگرود)3338( ، الهيجان)3336( ، فومن)3334( ، طوالش)3329(سرا ، صومعه)3327( ، شفت)3325(سياهكل
، )3424(، رومشكان)3418(، دوره)3417(ود، دور)3415( ، دلفان)3413(آباد ، خرم)3408(، پلدختر)3407(، بروجرد)3405(، اليگودرز)3402(ازنا

34  لرستان ).3427(و كوهدشت) 3422( سلسله
، )3527(، سـاري )3523(، رامسـر )3522( ، چـالوس )3520(، جويبـار )3517(، تنكـابن )3513(، بهشهر)3512(، بابلسر)3509(، بابل)3503(آمل

، )3521( ، كالردشـت )3534(شـهر  ، قـائم )3532(، فريـدونكنار )3516(آبـاد  ، عباس)3533( ، سيمرغ)3529(شمالي  ، سوادكوه)3530( سوادكوه
 ).3545(و نوشهر) 3543(، نور)3539(، نكاء)3528(، مياندورود)3538(، محمودآباد)3536(گلوگاه

35  مازندران

، )3617(، شـازند )3613(، سـاوه )3612(، زرنديـه )3610(، دليجـان )3609(، خنـداب )3607( ، خمين)3605( ، تفرش)3603(، آشتيان)3602( اراك
36  مركزي ).3620(و محالت) 3618(، كميجان)3604(فراهان

، )3720(آبـاد  ، حـاجي )3717( ، جاسك)3714(، پارسيان)3712(، بندرلنگه)3709(، بندرعباس)3715(، بشاگرد)3705(، بستك)3702(ابوموسي
37  هرمزگان ).3734(و ميناب) 3730( ، قشم)3728(، سيريك)3726( ، رودان)3722(خمير

ــدآباد ــار)3801(اس ــركان)3804(، به ــامنين)3809( ، رزن)3806(، تويس ــگ)3822(، ف ــر)3812( ، كبودرآهن ــد)3816(، مالي و ) 3820(، نهاون
38  همدان ).3823( همدان
39 يزد ).3920(و يزد) 3918(ميبد، )3917(، مهريز)3913(، صدوق)3910(، خاتم)3908( ، تفت)3906(، بهاباد)3907(، بافق)3905(، اردكان)3902(ابركوه

  41  كشور خارج از  .نام درج نمايند را در بندهاي مربوط در تقاضانامه ثبت 9999باشد كد  تولد، صدور شناسنامه، اخذ ديپلم و يا اقامت آنان خارج از كشور مي: داوطلباني كه محل
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  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   26 صفحه    19جدول شماره /بخش چهارم/ فصل اول
 

  )ديپلم فوق(هاي تحصيلي دوره كارداني  كد و نام رشته -19جدول شماره 
  هاي تحصيلي كارداني رشته

  گروه آموزشي پزشكي
كد 
  نام رشته تحصيلي  رشته
امدادسوانح                                    1001
امورامداد                                       1002
بهداشت عمومي         و ايمني صنعتي  1003
بهداشت حرفه اي                            1004
دندان                     بهداشت دهان و  1005
                     بهداشت عمومي         1006
بهداشت خانواده      -بهداشت عمومي   1007
مبارزه بابيماريها      -بهداشت عمومي   1008
             بهداشت محيط                  1009
بهداشت مدارس                              1010
پرستاري                                       1011
  پرستاري دندانپزشكي                     1012
پروتزهاي دنداني                             1013
پزشكي هسته اي                             1014
اتاق عمل           -تكنسين اتاق عمل   1015
تكنسين ازمايشگاه شيمي                   1016
تكنسين حفاظت محيطزيست              1017
تكنسين راديولوژي                           1018
تكنولوژي راديولوژي                         1019
  تنفس درماني  1031
راديوتراپي                                     1020
راديولوژي                                      1021
راديولوژي تشخيصي                         1022
راهنماي بهداشت عمومي                   1023
/    كليه گرايش ها/شيمي ازمايشگاهي   1024
علوم ازمايشگاهي                             1025
  هاي پزشكي فوريت  1030
كارداني مامايي                                1026
كمك مهندس بهداشت                     1027
مدارك پزشكي                               1028
هوشبري                                       1029

  هاي تحصيلي كارداني رشته
 گروه آموزشي فني و مهندسي 

كد 
  رشته تحصيلي نام  رشته
ابرساني وگازرساني                           2001
ابزارسازي                                      2002
اتومكانيك ومكانيك                          2003
ارتباطات                                       2004

 غيـر  استخراج معادن زغـال سـنگ و    2005
زغال سنگ                                  

استخراج معدن                               2006
اكتشاف معدن                                2007
الكتروتكنيك                                  2008
/              كليه گرايشها/الكتروتكنيك   2009
تجارت            -صنعتي  - الكترونيك  2010
مخابرات دريايي              الكترونيك و  2011
/              كليه گرايش ها/الكترونيك   2012
  ييالكترونيك هواپيما  2165
اويونيك هواپيمايي                           2013
  ايمني بهداشت در واحدهاي صنفي  2163
كار                 ايمني صنعتي ومحيط  2014
برق                                             2015
برق صنعتي                                    2016

  هاي تحصيلي كارداني رشتهادامه 
 گروه آموزشي فني و مهندسي

كد 
  نام رشته تحصيلي  رشته
برنامه نويسي كامپيوتر                       2017
بهره برداري راه اهن                         2018
شبكه                   و بهره برداري سد  2019
پتروشيمي                                     2020
پليمر                                           2021
تاسيسات                                       2022
تاسيسات ابرساني                             2023
  تأسيسات الكترونيكي  2166
تاسيسات حرارت وسياالت                  2024
تاسيسات حرارتي وبرودتي                  2025
/                كليه گرايش ها/تاسيسات   2026
توسعه روستايي                    ترويج و  2027
ليزر                      تعميرات اپتيك و  2028
تعميرات مكانيكي                            2029
تعميرات نيروگاه ها                          2030
نگهداري هواپيما                  و تعمير  2031
/      كليه گرايش ها/نگهداري  و تعمير  2032
اي ماشين ابزار             تكنسين حرفه  2033
تكنولوژي ارتباطات واطالعات              2034
اي             تكنولوژي فني انرژي هسته  2035
فوالد                            ن وتوليداه  2036
صنعت سيمان                        توليد  2037
تبريد                                تهويه و  2038
                            جوشكاري         2039
نشر                                   چاپ و  2040
نقل ترافيك شهري                حمل و  2041
               صنايع سراميك  توليد خط  2042
ابنيه                                   و خط  2043
ابنيه راه اهن                         و خط  2044
           خواص موادعمليات حرارتي      2045
حفاظت ازفلزات                خوردگي و  2046
ذوب فلزات                                    2047
         تلويزيون                    و راديو  2048
گري                                    ريخته  2049
ساخت وتوليد                                 2050
ترافيك                         -ساختمان   2051
/               كليه گرايش ها/ساختمان   2052
سراميك صنعتي                              2053
سراميك                             سفال و  2054
رساني                   هاي اطالع سيستم  2055
سيمان واسيدحفاري                         2056
شهرسازي                                      2057
شيمي صنعتي                                2058
/                   كليه گرايش ها/شيمي   2059
صنايع اتومبيل                                2060
صنايع پالستيك                              2061
صنايع شيميايي                              2062
/       كليه گرايش ها/صنايع شيميايي   2063
صنايع فلزي                                   2064
صنايع الستيك                               2065
/                   كليه گرايش ها/صنايع   2066
ازي                            صنعت رنگس  2067
طراحي جامدات                              2068
االت                          طراحي ماشين  2069
عتي            نقشه كشي صن طراحي و  2070
ناوبري                       -علوم دريايي   2071

  هاي تحصيلي كارداني رشتهادامه 
  گروه آموزشي فني و مهندسي

كد 
  نام رشته تحصيلي  رشته
              عالئم الكتريكي                 2072
راه وساختمان                     -عمران   2073
  كارهاي عمومي ساختمان -عمران   2164
عمران روستايي                               2074
ان شهري                               عمر  2075
عمليات پااليش                               2076
عمليات حرارتي                               2077
                                فلزكاري        2078
فناوري اطالعات                              2079
فناوري اطالعات وارتباطات                 2080
              /  محض وكاربردي /فيزيك   2081
قالب سازي                                    2082
قدرت                                           2083
           كاربردكامپيوتر                     2084
كارتوگرافي                                    2085
كاردان پرواز                                   2086
كاردان فني حفاري                          2087
عمليـــات  -كـــاردان فنـــي شـــيمي   2088

پتروشيمي                                   
سيما                    و كاردان فني صدا  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
كارداني فني حفاري                          2101
كارداني ناوبري                                2102
نوردفوالد                          كارداني   2103
كارداني هواشناسي                           2104
كارداني هوانوردي                            2105
ان                 كارهاي عمومي ساختم  2106
نرم افزار         و سخت افزار -كامپيوتر  2107
كنترل صنعتي                                2108
               كنترل كيفي خودرو           2109
كنترل كيفي قطعات خودرو                2110
ابزاردقيق                           كنترل و  2111
كنترل وكيفيت درصنعت سيمان          2112
ماشين ابزار                                    2113
متالوژي                                        2114
/                 كليه گرايش ها/متالوژي   2115
/           كليه گرايش ها/مجموعه برق   2116
/   ها گرايش كليه/وتوليد مجموعه ساخت  2117
/        كليه گرايش ها/مجموعه عمران   2118
/       كليه گرايش ها/مجموعه كامپيوتر  2119
/      كليه گرايش ها/مجموعه مكانيك   2120
مخابرات هواپيمايي                           2121
/                 كليه گرايش ها/مخابرات   2122
مدلسازي                                       2123
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  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   27 صفحه    19جدول شماره /بخش چهارم/ فصل اول
 

  )فوق ديپلم(هاي تحصيلي دوره كارداني  كد و نام رشته -19جدول شماره  ادامه
  هاي تحصيلي كارداني رشته ادامه

  گروه آموزشي فني و مهندسي
كد 
  نام رشته تحصيلي  رشته
مديريت چاپ ونشر                          2124
مراقبت پرواز                                  2125
/                   رايش هاكليه گ/معدن   2126
معلم فني الكتروتكنيك                     2127
معلم فني برق قدرت                        2128
ك               معلم فني برق والكتروني  2129
/         كليه گرايش ها/معلم فني برق   2130
معلم فني تاسيسات                          2131

ــاني و     2132 ــات ابرس ــي تاسيس ــم فن  معل
اني                                    گازرس

/   كليه گرايش ها/معلم فني تاسيسات   2133
معلم فني ريخته گري                       2134
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             -معلم فني كامپيوتر  2140
معلم فني ماشين ابزار                       2141
معلم فني معماري                           2142
معلم فني مكانيك                           2143
معلم فني نقشه برداري                     2144
/                 كليه گرايش ها/معماري   2145
مكانيك                                        2146
مكانيك خودرو                               2147

تاسيسـات عمـومي    -مكانيك صنايع   2148
صنايع                                        

مكانيك عمومي                              2149
/                 كليه گرايش ها/مكانيك   2150
نرژي                                پرا مواد  2151
/                      كليه گرايش ها/مواد  2152
خودرو                                 مونتاژ  2153
/           ه گرايش هاكلي/نقشه برداري   2154
كشي ساختمان                        نقشه  2155
كشي صنعتي                          نقشه  2156
/    ها كليه گرايش/كشي عمومي  نقشه  2157
كشي معماري                         نقشه  2158
 و ســد–نگهــداري وبهــره بــرداري قنــات   2159

  شبكه                                         

ــاي راه     2160 ــين ه ــرات ماش ــداري وتعمي نگه
  ي                                        ساز

مرمت ساختمان               نگهداري و  2161
هدايت راهبردي لوكوموتيو                 2162

هاي تحصيلي كارداني گروه  رشته
 ابع طبيعيآموزشي كشاورزي و من

كد 
  نام رشته تحصيلي  رشته
ابياري                                          3001
مناطق بياباني     بهره برداري از و احيا  3002
/                 كليه گرايش ها/دام  امور  3003
باغي                           زراعي و امور  3004
فني كشاورزي                          امور  3005
بازيافت                                         3006
باغباني عمومي                                3007
بهداشت ابزيان                                3008

هاي تحصيلي كارداني گروه  رشتهادامه 
 آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي

كد 
  نام رشته تحصيلي  هرشت

بهداشت فراورده هاي دامي                 3009
بيماري ابزيان                   بهداشت و  3010
گاووگاوميش               -پرورش اسب   3011
عسل                          پرورش زنبور  3012
پرورش طيور                                  3013
پرورش قارچ خوراكي                        3014
گياهان زينتي               پرورش گل و  3015
هاي كشاورزي            تعميرات ماشين  3016
/  كليه گرايش ها/تكثيروپرورش ابزيان   3017
نسين ماشينهاي كشاورزي            تك  3018
تكنولوژي اب وخاك وابياري               3019
باغي              زراعي و تكنولوژي امور  3020
كليـه  /رورش دام وطيـور تكنولوژي پـ   3021

/                                   گرايش ها
/      كليه گرايش ها/تكنولوژي توليدات  3022
چوب              تكنولوژي جنگلداري و  3023
كرم ابريشم     پرورش  -تكنولوژي دام  3024
مرتع               تكنولوژي دامداري در  3025
تكنولوژي شيالت                             3026
/       كليه گرايش ها/تكنولوژي صنايع   3027
هاي دريايي             تكنولوژي فراورده  3028
تكنولوژي گاوداري صنعتي                 3029
تكنولوژي گياه پزشكي                      3030
هاي كشاورزي          تكنولوژي ماشين  3031
زيست                    تكنولوژي محيط  3032
ابخيزداري               تكنولوژي مرتع و  3033
ــذايي    3034 ــوژي موادغ ــت و -تكنول  گوش

فراورده هاي گوشتي                       
هاي سردسيري            تكنولوژي ميوه  3035
-پوسـت   پشم و/فراوري  تكنولوژي و  3036

                  /            پوست  چرم و
/          كليه گرايش ها/توليدات دامي   3037
/        كليه گرايش ها/توليدات گياهي   3038
دانه هاي روغني                      توليد  3039
برنج                          -غالت  توليد  3040
نهال                                    توليد  3041
بهــره بــرداري ازگياهــان داروئــي  و توليــد  3042

          معطر                             
سـبزي وسـيفي وقـارچ    /پـرورش   و توليد  3043

                                  000/خوراكي و
    000/چاي و -پسته-انگور/فراوري و توليد  3044
اگروفارستري         -جنگلداري جامع   3045
جنگلداري ورشته هاي مرتبط              3046
                                كاغذ چوب و  3047
اصالح نباتات                      زراعت و  3048
هاي چوبي                              سازه  3049
فراورده هاي لبني                   و شير  3050
پرورش ابزيان          و تكثير –شيالت   3051
/            كليه گرايش ها/يع چوب صنا  3052
/           كليه گرايش ها/صنايع غذايي   3053
           000/نيشكرو/صنايع قندسازي   3054
ازي                     صنعت شيريني س  3055
علوم دامي                                     3056
علوم گياهي                                   3057
ــل  3058 ــاي در  عم ــراورده ه ــايياوري ف  -ي

شيالتي                                       
فراوري پوست والياف                        3059

هاي تحصيلي كارداني گروه  رشتهادامه 
 آموزشي كشاورزي و منابع طبيعي

كد 
  نام رشته تحصيلي  رشته
               فراوري خوراك دام            3060
فراوري موادمعدني                           3061
كارداني ابخيزداري                           3062
      كارداني ابشناسي                       3063
كارداني زنبورداري                           3064
كارداني مرتع                                  3065
كارداني مرتع داري                           3066
/               كليه گرايش ها/كشاورزي   3067
گل وگياهان زينتي                           3068
االت كشاورزي                       ماشين  3069
زيست                                محيط  3070
مرغداري صنعتي                             3071
هاي كشاورزي           مكانسين ماشين  3072
االت                   مكانيزاسيون ماشين  3073
هاي كشاورزي       مكانيزاسيون ماشين  3074

  هاي تحصيلي كارداني رشته
 گروه آموزشي علوم پايه

كد 
  نام رشته تحصيلي  رشته
/                       كليه گرايش ها/امار  4001
اموزش رياضي                                4002
دبيري رياضي                                 4003
                              امار   رياضي و  4004
/                   كليه گرايش ها/رياضي   4005
زمين شناسي                                 4006
                 زيست شناسي               4007
شيمي                                          4008
/                كليه گرايش ها/علوم پايه   4009
           فيزيك                              4010

  هاي تحصيلي كارداني رشته
 گروه آموزشي علوم انساني

كد 
  نام رشته تحصيلي  رشته
/             كليه گرايش ها/اتش نشاني   5001
ازمايشگاه علوم                                5002
بازرگاني                              اقتصاد  5003
صنعتي                               اقتصاد  5004
بهره وري                      و اقتصادكار  5005
نظري                                 اقتصاد  5006
الهيات حوزه                                   5007
/                   كليه گرايش ها/الهيات   5008
/      كليه گرايش ها/مالي  اموراداري و  5009
بانكي                                    امور  5010
بيمه                                     امور  5011
پرورشي                                 امور  5012
پرورشي                      تربيتي و امور  5013
دولتي                                    امور  5014
/           كليه گرايش ها/فرهنگي  امور  5015
مدني                           و اموركشور  5016
امورگمركي                                    5017
مالياتي                          مالي و امور  5018
اموزش ابتدائي                                5019
فن                          اموزش حرفه و  5020
عربي                        اموزش ديني و  5021
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  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   28 صفحه    19جدول شماره /بخش چهارم/ فصل اول
 

  )فوق ديپلم(هاي تحصيلي دوره كارداني  كد و نام رشته -19جدول شماره  ادامه
  هاي تحصيلي كارداني رشتهادامه 

 گروه آموزشي علوم انساني
كد 
  نام رشته تحصيلي  رشته
      اموزش راهنمايي ومشاوره             5022
اموزش زبان انگليسي                        5023
اموزش زبان وادبيات فارسي                5025
اموزش علوم تجربي                          5026
اموزش قران كريم                            5027
اموزش كودكان استثنايي                   5028
پرورش ابتدائي                   اموزش و  5029
ايرانگردي وجهانگردي                       5030
  بازاريابي  5127
بانكداري                                       5031
ريزي اموزشي                         برنامه  5032
ريزي درسي                           برنامه  5033
پيش دبستاني                                 5034
تاريخ                                           5035
ــوم ورزشــي   5036 ــدني وعل كليــه /تربيــت ب

/                                   گرايش ها
تربيتي                   تربيت مربي امور  5037
پيش دبستاني         تربيت مربي مراكز  5038
تربيت معلم زبان وادبيات فارسي          5039
تربيت معلم قران                             5040
تربيت معلم مطالعات اجتماعي             5041
تغذيه                                           5042
تكنولوژي اموزشي                            5043
جامعه شناسي                                5044
افيا                                       جغر  5045
جغرافياي انساني وروستايي                 5046
فن                                   حرفه و  5047
ازرگاني                      ب حسابداري و  5048
/              كليه گرايش ها/حسابداري   5049
حقوق قضايي                                 5050
                      خبرنگاري               5051
ــاعي    5052 ــدمات اجتم ــورفرهنگي  -خ ام

ومسافرتي 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
/    كليه گرايشها/دبيري علوم اجتماعي  5061
دبيري فيزيك                                 5062
دبيري مطالعات اجتماعي                   5063
ديني وعربي                                   5064
/      كليه گرايش ها/راهنماي اموزشي   5065
عمومي                                روابط  5066
روانشناسي كودكان استثنائي               5067
/              كليه گرايش ها/روانشناسي   5068
زبان انگليسي                                 5069
زبان وادبيات فارسي                          5070
سطح حوزه علميه قم                        5071
علوم اجتماعي                                5072
ي                                  علوم ادار  5073
 روابــط –علــوم ارتباطــات اجتمــاعي   5074

عمومي                                       
/          كليه گرايش ها/علوم اقتصادي   5075
/           ه گرايش هاكلي/علوم انتظامي   5076
علوم انساني                                   5077

  هاي تحصيلي كارداني رشتهادامه 
 گروه آموزشي علوم انساني

كد 
  نام رشته تحصيلي  رشته
               علوم بانكي                      5078
علوم تجربي                                   5079
/            كليه گرايش ها/علوم تربيتي   5080
  علوم سياسي                                5081
علوم قران وحديث                           5082
علوم قضايي                                   5083
  حسابداري صنعتي   5126
               علوم نظامي                    5084
عمليات كشوري                              5085
معارف اسالمي                   فرهنگ و  5086
     مالي                  كارداني اداري و  5087
كارداني اقتصاد                                5088
كارداني بازرگاني                              5089
كارداني باستان شناسي                      5090
كارداني تاريخ                                 5091
كارداني جغرافيا                               5092
كارداني مربيگري ورزش                    5093
كارداني مردم شناسي                        5094
ــداري و  5095 ــاني   كتاب ــالع رس ــه /اط كلي

/                                   گرايش ها
/     گرايش كم توان /كودكان استثنائي  5096
كودكياري                                     5097
مترجمي زبان انگليسي                      5098
متصدي اموراموزشي                         5099
مددكاري اجتماعي                           5100
مديريت امورامداد                            5101
  مديريت امور بانكي  5124
بازرگاني دولتي     -مديريت اموردولتي  5102
ــور  5103 ــديريت ام ــي و م ــدمات  فرهنگ خ

اجتماعي                                     
  مديريت امور گمركي  5125
مديريت بازرگاني                             5104
/    كليه گرايش ها/ريزي مديريت برنامه  5105
مديريت بيمه                                  5106
مديريت توسعه روستائي                    5107
مديريت خانواده                              5108
ــط   5109 ــديريت روابـ ــومي مـ ــه /عمـ كليـ

/                                    ها گرايش
مديريت صنعتي                              5110
مديريت كسب وكار                          5111
/                 كليه گرايش ها/مديريت   5112
مديريت نظامي                               5113
ــور   5114 ــاعي ام ــدمات اجتم ــديريت وخ  م

فرهنگي                                      
خدمات اقامتي       -مديريت هتلداري   5115
مربي اموزشيار                                5116
مربي كودك                                   5117
بي معلولين ذهني                       مر  5118
مربي ورزش                                   5119
مشاوره                                         5120
اعي                          مطالعات اجتم  5121
موزه داري                                     5122
/             كليه گرايش ها/ميهمانداري   5123

  
  
  
  

  هاي تحصيلي كارداني رشته
 گروه آموزشي هنر

كد 
  نام رشته تحصيلي  رشته
/        كليه گرايش ها/تصويري  ارتباط  6001
هنري                        امورفرهنگي و  6002
اموزش هنرهاي تجسمي                    6003
دوخت                تكنولوژي طراحي و  6004
  -فرش دسـتباف   -تكنولوژي نساجي   6005

طراحي ودوخت                             
بناهــاي  و مرمــت اثــار  حفاظــت و  6006

                       تاريخي                
مواد                                خواص و  6007
خياطي                                         6008
دوخت تجارتي                                6009
بناهاي تاريخي        و ها راهنماي موزه  6010
هاي نمايشي              ساخت عروسك  6011
/                    كليه گرايش ها/سينما  6012
ارائي سينما                           صحنه  6013
گرايش فرش              -صنايع دستي   6014
/           كليه گرايش ها/صنايع دستي   6015
صنايع نساجي                                 6016
طراحي لباس                                 6017
عكاسي خبري                                6018
علوم هنري                                    6019
/             كليه گرايش ها/فيلم سازي   6020
فيلمنامه نويسي                              6021
اسي                             كارداني عك  6022
كارداني فيلم برداري                         6023
كارداني قلمزني                               6024
/              ش هاكليه گراي/كارگرداني   6025
گرافيك                                        6026
گرافيك رايانه                                 6027
            ماسك                    گريم و  6028
  مجسمه سازي  6041
تصويري                  معلم فني ارتباط  6029
دوخت    معلم فني تكنولوژي طراحي و  6030
                     معلم فني گرافيك       6031
سازايراني وجهاني              -موسيقي   6032
نقاشي                                          6033
        نمايش وهنرهاي نمايشي           6034
نوازندگي سازايراني                           6035
نوازندگي سازجهاني                          6036
       هنر                                      6037
/      كليه گرايش ها/هنرهاي تجسمي   6038
هنرهاي چوبي                                6039
هنرهاي سنتي                                6040

  هاي تحصيلي كارداني رشته
 گروه آموزشي دامپزشكي

كد 
  نام رشته تحصيلي  رشته
بهداشتياردامپزشكي                         7001
تكنسين دامپزشكي                          7002
علوم ازمايشگاهي دامپزشكي               7003
    
    
    
    

هـاي   هـاي تحصـيلي دوره   رشته ساير  9999
كارداني                                      
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  پزشكيآموزشي هاي گروه  كدرشته محل -20جدول شماره 
 اتاق عمل - 101

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
- 10 زن مرد  ممنوعيت انتقال و جابجايي دانشكده علوم پزشكي گراش نهروزا 1001

- 15 - مرد ارتش جمهوري اسالمي ايران ويژه پرسنل پايور دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران روزانه 1002
- 16 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان روزانه 1003
- 15 زن مرد كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز  روزانه 1004
- 20 زن مرد يراندانشگاه علوم پزشكي ا روزانه 1005
15 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي ايالم روزانه 1006
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس روزانه 1007
- 10 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بوشهر روزانه 1008
- 20 زن مرد اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  روزانه 1009
- 15 زن مرد گاه علوم پزشكي زابلدانش روزانه 1010
15 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان روزانه 1011

- 20 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقاالت دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار روزانه 1012
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي سمنان روزانه 1013
- 15 زن مرد ددانشگاه علوم پزشكي شهركر روزانه 1014
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي قزوين روزانه 1015
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي گناباد روزانه 1016
- 15 زن مرد )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي لنگرود(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  روزانه 1017

- 20 زن مرد عدم واگذاري خوابگاه آباد خرم - پزشكي لرستان  دانشگاه علوم روزانه 1018
- 20 زن مرد ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  روزانه 1019
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد روزانه 1020

- 24 زن مرد عدم واگذاري خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي همدان روزانه 1021
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي يزد روزانه 1022
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نوبت دوم 1023
- 8 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پرديس خودگردان 1024
- 5 زن مرد ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  پرديس خودگردان 1025

 اي مهندسي بهداشت حرفه -  102
20 - زن مرد در نقل و انتقال محدوديت- عدم تعهد در واگذاري خوابگاه  دانشكده علوم پزشكي بهبهان روزانه 1026

- 10 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي ايران روزانه 1027
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي ايالم روزانه 1028
- 22 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بجنورد روزانه 1029
- 20 زن مرد هداندانشگاه علوم پزشكي زا روزانه 1030
- 15 زن مرد )محل تحصيل دانشكده بهداشت دامغان(دانشگاه علوم پزشكي سمنان  روزانه 1031
30 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمان روزانه 1032
- 20 زن مرد )محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  روزانه 1033
- 25 زن مرد ساري -انشگاه علوم پزشكي مازندران د روزانه 1034
- 25 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد روزانه 1035

35 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي همدان روزانه 1036
- 30 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي تهران نوبت دوم 1037
- 5 زن مرد ساري -ران دانشگاه علوم پزشكي مازند پرديس خودگردان 1038

 بهداشت عمومي -  103
20 - زن مرد محدوديت در نقل و انتقال- عدم تعهد در واگذاري خوابگاه  دانشكده علوم پزشكي بهبهان روزانه 1039

20 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي اراك روزانه 1040
- 25 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي اردبيل روزانه 1041
20 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي اروميه روزانه 1042
- 25 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي ايالم روزانه 1043
15 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بجنورد روزانه 1044
20 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس روزانه 1045
- 10 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بوشهر زانهرو 1046
25 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روزانه 1047
- 12 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي زابل روزانه 1048
20 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان روزانه 1049

15 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي زنجان روزانه 1050
25 - زن مرد اه علوم پزشكي سبزواردانشگ روزانه 1051
20 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي شاهرود روزانه 1052
- 25 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي شهركرد روزانه 1053

15 - زن مرد عدم تعهد خوابگاه -كيلومتري شيراز  90واقع در  )محل تحصيل شهرستان سپيدان(دانشگاه علوم پزشكي شيراز  نهروزا 1054
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي قم روزانه 1055
20 - زن مرد سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان  روزانه 1056
- 25 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمان روزانه 1057
15 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه روزانه 1058
- 20 زن مرد گرگان -  دانشگاه علوم پزشكي گلستان روزانه 1059
- 24 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي گناباد روزانه 1060

20 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه آباد خرم - دانشگاه علوم پزشكي لرستان  روزانه 1061
- 25 زن مرد ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  روزانه 1062
- 25 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد روزانه 1063

35 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي همدان روزانه 1064
25 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي يزد روزانه 1065
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نوبت دوم 1066
- 30 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي تهران نوبت دوم 1067
- 8 زن مرد علوم پزشكي زابلدانشگاه  نوبت دوم 1068

15 - زن مرد عدم تعهد خوابگاه -كيلومتري شيراز  90واقع در  )محل تحصيل شهرستان سپيدان(دانشگاه علوم پزشكي شيراز  پرديس خودگردان 1069
- 5 زن مرد ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  پرديس خودگردان 1070

 مهندسي بهداشت محيط - 104
20 - زن مرد محدوديت در نقل و انتقال- م تعهد در واگذاري خوابگاه عد دانشكده علوم پزشكي بهبهان روزانه 1071

- 25 زن مرد دانشكده علوم پزشكي سيرجان روزانه 1072
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 مهندسي بهداشت محيط - 104  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 حل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي م نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
25 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي اراك روزانه 1073
- 25 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي اردبيل روزانه 1074
20 - زن مرد كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز  روزانه 1075
- 25 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي ايالم وزانهر 1076
20 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بابل روزانه 1077
22 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بجنورد روزانه 1078

ميان داوطلبان  ازـ پذيرش شرايط در انتهاي دفترچه 
استخدام در سپاه  بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه و

 پاسداران انقالب اسالمي
 روزانه 1079 تهران - ) عج(اهللا  كي بقيةدانشگاه علوم پزش 10 - - مرد

بين داوطلبان  ازپذيرش  ـشرايط در انتهاي دفترچه 
استخدام رسمي ساير نيروهاي مسلح شامل ارتش و ناجا با 

 ارائه گواهي عضويت رسمي از يگان خدمتي
 روزانه 1080 تهران - ) عج(اهللا  دانشگاه علوم پزشكي بقية 10 - زن مرد

بين داوطلبان  پذيرش از -دفترچه  شرايط در انتهاي
استخدام رسمي سپاه پاسداران با ارائه گواهي عضويت 

 يگان خدمتي رسمي از
 روزانه 1081 تهران - ) عج(اهللا  دانشگاه علوم پزشكي بقية 5 - - مرد

15 - زن مرد ممنوعيت هرگونه نقل و انتقال دانشگاه علوم پزشكي بم روزانه 1082
20 - زن مرد گاه علوم پزشكي بندر عباسدانش روزانه 1083
- 10 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بوشهر روزانه 1084
25 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند روزانه 1085
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي زابل روزانه 1086
20 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان روزانه 1087
- 25 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي سبزوار روزانه 1088
- 25 زن مرد )محل تحصيل دانشكده بهداشت دامغان(دانشگاه علوم پزشكي سمنان  روزانه 1089
20 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي شاهرود روزانه 1090
- 25 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي شهركرد روزانه 1091
- 15 زن مرد شكي شيرازدانشگاه علوم پز روزانه 1092
- 20 زن مرد سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان  روزانه 1093
25 - زن مرد )محل تحصيل دانشكده پرستاري زرند(دانشگاه علوم پزشكي كرمان  روزانه 1094
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمان روزانه 1095
- 15 زن مرد گرگان - ن دانشگاه علوم پزشكي گلستا روزانه 1096
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي گناباد روزانه 1097
- 20 زن مرد )محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  روزانه 1098

- 18 زن مرد عدم واگذاري خوابگاه آباد خرم - دانشگاه علوم پزشكي لرستان  روزانه 1099
- 25 زن مرد ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  روزانه 1100
- 25 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد روزانه 1101

35 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي همدان روزانه 1102
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نوبت دوم 1103
- 10 زن مرد ابلدانشگاه علوم پزشكي ز نوبت دوم 1104
- 5 زن مرد ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  پرديس خودگردان 1105

 ساخت پروتزهاي دنداني - 105

- 10 زن مرد   دانشگاه علوم پزشكي تهران روزانه 1106
- 12 زن مرد تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  روزانه 1107

 تكنولوژي پرتوشناسي - 107
- 15 - مرد  ارتش جمهوري اسالمي ايران ژه پرسنل پايوروي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران روزانه 1108

- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان روزانه 1109
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي ايران روزانه 1110
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي تهران زانهرو 1111
- 20 زن مرد تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  روزانه 1112
15 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي شيراز روزانه 1113
15 - زن مرد )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي لنگرود(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  روزانه 1114
- 20 زن مرد ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  روزانه 1115
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد روزانه 1116
- 30 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي تهران نوبت دوم 1117
- 5 زن مرد ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  پرديس خودگردان 1118
- 3 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد پرديس خودگردان 1119

 ره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلينحش - 109

30 - زن مرد   دانشگاه علوم پزشكي ايالم روزانه 1120
25 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس روزانه 1121
25 - زن مرد اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  روزانه 1122

 علوم آزمايشگاهي - 110
نز مرد  ممنوعيت انتقال و جابجايي  10 - دانشكده علوم پزشكي گراش روزانه 1123

- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي اراك روزانه 1124
- 15 - مرد ارتش جمهوري اسالمي ايران ويژه پرسنل پايور دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران روزانه 1125

- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان روزانه 1126
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي ايران روزانه 1127
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي ايالم روزانه 1128

بين داوطلبان  پذيرش از -شرايط در انتهاي دفترچه 
استخدام رسمي سپاه پاسداران با ارائه گواهي عضويت 

 يگان خدمتي رسمي از
 روزانه 1129 تهران - ) عج(اهللا  دانشگاه علوم پزشكي بقية - 5 - مرد

بين داوطلبان  پذيرش از -شرايط در انتهاي دفترچه 
استخدام رسمي ساير نيروهاي مسلح شامل ارتش و ناجا با 

 ارائه گواهي عضويت رسمي از يگان خدمتي
 روزانه 1130 تهران - ) عج(اهللا  دانشگاه علوم پزشكي بقية - 20 زن مرد

- 20 زن مرد كي بندر عباسدانشگاه علوم پزش روزانه 1131
- 10 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بوشهر روزانه 1132
15 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي تبريز روزانه 1133
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي تبريز روزانه 1134



 20شماره جدول /ها جداول كدرشته محل/فصل دوم            1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته    31 صفحه    20جدول شماره /ها رشته محلجداول كد/فصل دوم  
 

 علوم آزمايشگاهي - 110  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نام دانشگاه نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
- 25 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي تهران روزانه 1135
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان روزانه 1136

20 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي زابل روزانه 1137
20 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان روزانه 1138
- 24 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي شهركرد روزانه 1139
- 20 زن مرد تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  روزانه 1140
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي شيراز روزانه 1141
20 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمان روزانه 1142
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه روزانه 1143
- 15 زن مرد گرگان - دانشگاه علوم پزشكي گلستان  روزانه 1144
- 15 زن مرد )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي لنگرود(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  روزانه 1145
- 20 زن مرد ساري -زندران دانشگاه علوم پزشكي ما روزانه 1146
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد روزانه 1147

- 24 زن مرد عدم واگذاري خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي همدان روزانه 1148
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي يزد روزانه 1149
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نوبت دوم 1150
- 30 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي تهران نوبت دوم 1151
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان نوبت دوم 1152
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان نوبت دوم 1153
- 5 زن مرد ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  پرديس خودگردان 1154
- 5 زن مرد هددانشگاه علوم پزشكي مش پرديس خودگردان 1155

 مامايي -  111
- 20 زن -  ممنوعيت انتقال و جابجايي دانشكده علوم پزشكي خلخال روزانه 1156

- 25 زن - دانشكده علوم پزشكي ساوه روزانه 1157
- 20 زن - ممنوعيت انتقال و جابجايي دانشكده علوم پزشكي سيرجان روزانه 1158

16 - زن - نتقال و جابجاييممنوعيت ا -فاقد خوابگاه  دانشكده علوم پزشكي شوشتر روزانه 1159
- 20 زن - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل روزانه 1160
- 16 زن - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان روزانه 1161
- 25 زن - كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز  روزانه 1162

- 6 زن - ايالمهاي مامايي شاغل در استان  ويژه كاردان دانشگاه علوم پزشكي ايالم روزانه 1163
- 9 زن - دانشگاه علوم پزشكي ايالم روزانه 1164

- 6 زن - هاي مامايي شاغل در استان هرمزگان ويژه كاردان دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس روزانه 1165
- 9 زن - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس روزانه 1166

20 - زن - ممنوعيت انتقال و جابجايي- ذاري خوابگاهعدم واگ )آموزش عالي سالمت قائنمؤسسه محل تحصيل (دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  روزانه 1167
هاي مامايي شاغل در استان سيستان و  ويژه كاردان
 روزانه 1168 دانشگاه علوم پزشكي زابل - 5 زن - بلوچستان

- 7 زن - تان وبلوچستانويژه داوطلبان بومي استان سيس دانشگاه علوم پزشكي زابل روزانه 1169
هاي مامايي شاغل در استان سيستان و  ويژه كاردان
 روزانه 1170 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - 6 زن - بلوچستان

 با اخذ تعهدخدمت به ميزان سه برابر طول دوره تحصيل در
 -زاهدان مناطق مورد نياز درمان دانشگاه علوم پزشكي 

 بلوچستان ويژه داوطلبان بومي استان سيستان و
 روزانه 1171 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - 9 زن -

15 - زن - عدم تعهد در واگذاري خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي زنجان روزانه 1172
- 18 زن - دانشگاه علوم پزشكي شاهرود روزانه 1173

 و استان چهارمحال هاي مامايي شاغل در ويژه كاردان
 روزانه 1174 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - 4 زن - بختياري

- 6 زن - دانشگاه علوم پزشكي شهركرد روزانه 1175
- 20 زن - دانشگاه علوم پزشكي قزوين روزانه 1176
25 - زن - دانشگاه علوم پزشكي قم روزانه 1177

- 6 زن - ردستانهاي مامايي شاغل در استان ك ويژه كاردان سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان  روزانه 1178
- 9 زن - ممنوعيت نقل و انتقال سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان  روزانه 1179

6 - زن - هاي مامايي شاغل در استان كرمانشاه ويژه كاردان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه روزانه 1180
9 - زن - علوم پزشكي كرمانشاهدانشگاه  روزانه 1181

 - 18 زن - 
محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد (رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

 )بهشتي رشت
 روزانه 1182

هاي مامايي شاغل در  ويژه كاردان -عدم واگذاري خوابگاه 
 روزانه 1183 آباد خرم - دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - 8 زن - استان لرستان

- 12 زن - عدم واگذاري خوابگاه آباد خرم - دانشگاه علوم پزشكي لرستان  روزانه 1184
- 25 زن - عدم واگذاري خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي همدان روزانه 1185

هاي مامايي شاغل در استان كهگيلويه بوير  ويژه كاردان
نهروزا 1186 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - 6 زن - احمد  

- 9 زن - دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه 1187
- 10 زن - هاي مامايي شاغل در استان بوشهر ويژه كاردان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نوبت دوم 1188

- 15 زن - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نوبت دوم 1189
- 15 زن - عدم امكان انتقال و جابجايي جاندانشگاه علوم پزشكي رفسن نوبت دوم 1190

هاي مامايي شاغل در استان سيستان و  ويژه كاردان
 نوبت دوم 1191 دانشگاه علوم پزشكي زابل - 4 زن - بلوچستان

- 6 زن - بلوچستان ويژه داوطلبان بومي استان سيستان و دانشگاه علوم پزشكي زابل نوبت دوم 1192
- 8 زن - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ديس خودگردانپر 1193

 مدارك پزشكي -  112

- 20 زن مرد   دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس روزانه 1194
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد روزانه 1195
- 30 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي تهران نوبت دوم 1196

 هوشبري -  113
- 10 زن مرد  ممنوعيت انتقال و جابجايي كي گراشدانشكده علوم پزش روزانه 1197

- 15 - مرد ارتش جمهوري اسالمي ايران ويژه پرسنل پايور دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران روزانه 1198
- 18 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي اردبيل روزانه 1199



 21شماره جدول /ها جداول كدرشته محل/فصل دوم            1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته    32 صفحه    21جدول شماره /ها كدرشته محلجداول /فصل دوم  
 

 هوشبري -  113  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا  نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
- 25 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان روزانه 1200
- 15 زن مرد كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز  روزانه 1201
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي ايران روزانه 1202
- 15 زن مرد پزشكي ايالم دانشگاه علوم روزانه 1203
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بابل روزانه 1204
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس روزانه 1205
- 10 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بوشهر روزانه 1206
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي تبريز روزانه 1207
- 20 زن مرد وم پزشكي رفسنجاندانشگاه عل روزانه 1208
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي زابل روزانه 1209
10 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان روزانه 1210

20 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقاالت دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار روزانه 1211
- 20 زن مرد )ل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخهمح(دانشگاه علوم پزشكي سمنان  روزانه 1212
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي شهركرد روزانه 1213
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي گناباد روزانه 1214
15 - زن مرد )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي لنگرود(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  روزانه 1215

- 20 زن مرد وابگاهعدم واگذاري خ آباد خرم - دانشگاه علوم پزشكي لرستان  روزانه 1216
- 20 زن مرد ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  روزانه 1217
15 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد روزانه 1218

- 24 زن مرد عدم واگذاري خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي همدان روزانه 1219
نز مرد  15 - دانشگاه علوم پزشكي يزد روزانه 1220
- 20 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نوبت دوم 1221
- 15 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان نوبت دوم 1222
10 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان نوبت دوم 1223
- 5 زن مرد ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  پرديس خودگردان 1224

 هاي پزشكي فوريت - 114
- 30 - مرد  نيمه متمركز -ه خوابگاه و امكانات رفاهي ئعدم تعهد ارا دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر روزانه 1225
- 20 - مرد نيمه متمركز دانشگاه علوم پزشكي اراك روزانه 1226
- 20 - مرد نيمه متمركز دانشگاه علوم پزشكي اصفهان روزانه 1227
- 15 - مرد نيمه متمركز كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز  روزانه 1228
- 15 - مرد نيمه متمركز دانشگاه علوم پزشكي ايالم روزانه 1229
- 20 - مرد نيمه متمركز دانشگاه علوم پزشكي بجنورد روزانه 1230
- 20 - مرد نيمه متمركز دانشگاه علوم پزشكي بيرجند زانهرو 1231
- 15 - مرد نيمه متمركز دانشگاه علوم پزشكي جهرم روزانه 1232
- 20 - مرد نيمه متمركز دانشگاه علوم پزشكي دزفول روزانه 1233
- 20 - مرد نيمه متمركز )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه(دانشگاه علوم پزشكي سمنان  روزانه 1234
- 18 - مرد نيمه متمركز وم پزشكي شاهروددانشگاه عل روزانه 1235

نيمه  -عدم تعهد خوابگاه  -كيلومتري شيراز  160 واقع در
 متمركز

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

 )ممسني
 روزانه 1236

- 20 - مرد نيمه متمركز دانشگاه علوم پزشكي شيراز روزانه 1237
- 20 - مرد ركزنيمه متم دانشگاه علوم پزشكي فسا روزانه 1238

- 20 - مرد نيمه متمركز دانشگاه علوم پزشكي قم روزانه 1239
- 18 - مرد نيمه متمركز سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان  روزانه 1240
- 15 - مرد نيمه متمركز دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه روزانه 1241
- 24 - مرد نيمه متمركز دانشگاه علوم پزشكي گناباد روزانه 1242
 - 15 - مرد نيمه متمركز

محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد (رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
 )بهشتي رشت

 روزانه 1243
- 25 - مرد نيمه متمركز ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  روزانه 1244
- 25 - مرد نيمه متمركز )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي آمل(ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  روزانه 1245
- 20 - مرد نيمه متمركز دانشگاه علوم پزشكي مشهد روزانه 1246

- 30 - مرد نيمه متمركز -عدم واگذاري خوابگاه  دانشگاه علوم پزشكي همدان روزانه 1247
- 20 - مرد نيمه متمركز انشگاه علوم پزشكي يزدد روزانه 1248
- 5 - مرد نيمه متمركز ساري –دانشگاه علوم پزشكي مازندران  پرديس خودگردان 1249

********************************************  
  آموزشي فني و مهندسيهاي گروه  كدرشته محل -21جدول شماره 

 الكترونيك هواپيمايي -  201

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
- 20 زن مرد   مركز آموزش عالي هوا نوردي و فرودگاهي كشور روزانه 1250

 مخابرات هواپيمايي -  201

- 10 زن مرد   مركز آموزش عالي هوا نوردي و فرودگاهي كشور روزانه 1251
 ايمني صنعتي و محيط كار -  202

80 - زن مرد   آبيك -آبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1252
80 - زن مرد ساوه -انرژي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1253
80 - زن مرد ايوانكي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1254
80 - زن مرد ستان قزوينبيد -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1255
80 - زن مرد المرد -تابناك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1256
80 - زن مرد آباد نجف -جامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1257
80 - زن مرد كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1258
80 - زن مرد قزوين - ارالفنون د غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1259
80 - زن مرد تنكابن -رودكي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1260
80 - زن مرد ساري -سارويه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1261
60 - زن مرد كرمانشاه -شهيد رضايي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1262
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1263
80 - زن مرد شاهين شهر اصفهان - عقيق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1264
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 ايمني صنعتي و محيط كار -  202  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد قائمشهر –عالمه طبرسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1265
80 - زن مرد قزوين - عالمه قزويني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1266
80 - زن مرد گرمسار -علوم توسعه پايدار آريا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1267
80 - زن مرد قزوين -غزالي  غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي 1268
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد قزوين(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1269
80 - زن مرد اهواز -كارون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1270
80 - زن مرد البرز قزوين -كاسپين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1271
80 - زن مرد آق قال گلستان -لقمان حكيم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1272
80 - زن مرد آبادان -مهر اروند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1273
80 - زن مرد بندرعباس -نداي دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1274
80 - زن مرد اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيمؤسسه  تفاعيغيران 1275
80 - زن مرد ساري - هدف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1276
80 - زن مرد بروجرد -ياسين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1277
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  24 36 - 60 )محل تحصيل دانشكده فني فردوس(دانشگاه بيرجند  روزانه 1278
30 - زن مرد كازرون -فارسي دانشگاه سلمان  روزانه 1279
22 - - مرد آباد خرمپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1280
- 22 - مرد آباد خرمپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1281
18 - - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1282
- 18 - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1283
22 - - مرد پسران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1284
- 22 - مرد پسران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1285
40 - - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1286
- 40 - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1287
25 - - مرد شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1288
- 25 - مرد شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1289
20 - - مرد )ع(امام علي - پسران شماره دو يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1290
- 20 - مرد )ع(امام علي - پسران شماره دو يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1291
36 - - مرد شهيد قاضي طباطبايي - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1292
- 36 - مرد شهيد قاضي طباطبايي - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1293
30 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك زاهدان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1294
- 30 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك زاهدان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1295
40 - - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1296
- 40 - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1297
20 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1298
- 15 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1299
30 - - مرد پسران قوچاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1300
- 30 - مرد پسران قوچاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1301
20 - - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1302
- 20 - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  نهروزا 1303
20 - - مرد محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1304
- 20 - مرد محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1305
40 - - مرد پسران ميناباي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1306
27 - زن - دختران بجنورداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1307
- 27 زن - دختران بجنورداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1308
40 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1309
- 40 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1310
16 - - مرد شهيد محسن مهاجر -ران شماره يك اصفهان پساي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1311
- 16 - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1312
35 - - مرد )ع(امام علي -پسران كردكوي اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1313
- 30 زن - دكتر شريعتي -ن دختران تهرااي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1314
35 - - مرد پسران شماره دو كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1315
- 35 - مرد پسران شماره دو كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1316
5 - زن مرد كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  نوبت دوم 1317
20 - - مرد آباد خرمپسران اي  حرفهفني و آموزشكده  نوبت دوم 1318
- 20 - مرد آباد خرمپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1319
18 - - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1320
- 18 - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1321
20 - - مرد پسران سبزواري ا فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1322
- 20 - مرد پسران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1323
40 - - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1324
- 40 - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1325
25 - - مرد شهيد شمسي پور -ن شماره دو تهران پسرااي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1326
- 25 - مرد شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1327
20 - - مرد )ع(امام علي - پسران شماره دو يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1328
- 20 - مرد )ع(امام علي - ان شماره دو يزد پسراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1329
36 - - مرد شهيد قاضي طباطبايي - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1330
- 36 - مرد شهيد قاضي طباطبايي - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1331
20 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك زاهدان اي  و حرفهفني آموزشكده  نوبت دوم 1332
- 25 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك زاهدان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1333
40 - - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1334
- 40 - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  حرفهفني و آموزشكده  نوبت دوم 1335
15 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1336
- 20 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1337
30 - - مرد پسران قوچاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1338
- 30 - مرد پسران قوچاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1339
20 - - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1340
- 20 - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1341
دمر  - - 20 محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1342
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 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
- 20 - مرد محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1343
- 40 - مرد پسران ميناباي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1344
18 - زن - دختران بجنورداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1345
- 18 زن - دختران بجنورداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1346
40 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز  اي فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1347
- 40 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1348
15 - - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1349
- 15 - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1350
- 35 - مرد )ع(امام علي -پسران كردكوي اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1351
30 - زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1352
35 - - مرد كرمانشاهپسران شماره دو اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1353
- 35 - مرد پسران شماره دو كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1354
80 - زن مرد آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 1355
80 - زن مرد مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 1356
80 - زن مرد نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 1357
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد يزد(علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 1358
80 - زن مرد آبيك - آبا مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4616
80 - زن مرد بروجرد - آفرينش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1359
80 - زن - تهران -) ويژه خواهران(آل طه  غيرانتفاعيه مؤسس غيرانتفاعي 1360
80 - زن مرد آمل غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1361
80 - زن مرد تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1362
70 - زن - تهران - ) ويژه خواهران(ابرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1363
80 - زن مرد سبزوار -ابن يمين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1364
80 - زن مرد گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1365
80 - زن مرد مشهد -اسرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1366
80 - زن مرد بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1367
80 - زن مرد قزوين - اكباتان  غيرانتفاعيؤسسه م غيرانتفاعي 1368
80 - زن مرد قزوين - البرز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1369
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - امين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1370
70 - زن مرد الهيجان -انديشمند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1371
80 - زن مرد ايوانكي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1372
80 - زن مرد ايالم -باختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1373
80 - زن مرد آبيك -بصير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1374
80 - زن مرد كرمان - بعثت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1375
80 - زن مرد شاهين شهر اصفهان -بنيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1376
80 - زن مرد مشهد -بهار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1377
80 - زن مرد كرمان -بهمنيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1378
80 - زن مرد بيهق ـ سبزوار غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1379
80 - زن مرد گناباد -ارس رضوي پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1380
80 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1381
80 - زن مرد شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1382
80 - زن مرد ياسوج -پويا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1383
80 - زن مرد قم -پويش  فاعيغيرانتمؤسسه  غيرانتفاعي 1384
80 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1385
80 - زن مرد گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1386
80 - زن مرد شيراز - پيشتازان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1387
80 - زن مرد المرد -تابناك  اعيغيرانتفمؤسسه  غيرانتفاعي 1388
80 - زن مرد گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1389
80 - زن مرد دامغان -توران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1390
80 - زن مرد جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1391
80 - زن مرد كوهدشت -جويندگان علم  اعيغيرانتفمؤسسه  غيرانتفاعي 1392
80 - زن مرد اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1393
80 - زن مرد خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1394
80 - زن مرد كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1395
80 - زن مرد اصفهان -چهلستون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1396
80 - زن مرد مشهد -خاوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1397
80 - زن مرد مشهد - خراسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1398
80 - زن مرد محمودآباد - خزر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1399
80 - زن مرد قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1400
80 - زن مرد ياسوج -دانا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1401
80 - زن مرد ساوه -دانشستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1402
80 - زن مرد الهيجان - ديلمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1403
80 - زن مرد اصفهان -راغب اصفهاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1404
80 - زن مرد تبريز -رشديه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1405
80 - زن مرد زنجان -روزبه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1406
80 - زن مرد ساري -روزبهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1407
80 - زن مرد برازجان -رهجويان دانش  غيرانتفاعيؤسسه م غيرانتفاعي 1408
80 - زن مرد زرنديه -زرنديه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1409
80 - زن مرد ساري - ساريان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1410
80 - زن مرد تبريز -سراج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1411
80 - زن مرد رشت -سردار جنگل  غيرانتفاعيسه مؤس غيرانتفاعي 1412
80 - زن مرد مشهد - سلمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1413
80 - زن مرد شاهرود غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1414
80 - زن مرد گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1415
80 - زن مرد قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1416
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1417
80 - - مرد تهران -) ويژه برادران(صدر المتالهين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1418
80 - زن مرد اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1419
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1420
80 - زن مرد قائمشهر -صنعتي قائم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1421



 21شماره جدول /ها جداول كدرشته محل/فصل دوم            1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته    35 صفحه    21جدول شماره /ها كدرشته محلجداول /فصل دوم  
 

 مهندسي تكنولوژي الكترونيك - 204  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد بابل –صنعتي مازندران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1422
80 - زن مرد كرمان -عرفان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1423
80 - زن مرد رفسنجان - عالمه جعفري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1424
80 - زن مرد چالوس - عالمه حلي  تفاعيغيرانمؤسسه  غيرانتفاعي 1425
80 - زن مرد قزوين - عالمه دهخدا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1426
80 - زن مرد قزوين -عالمه رفيعي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1427
80 - زن مرد قائمشهر - عالمه طبرسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1428
80 - زن مرد كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1429
80 - زن مرد نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1430
80 - زن مرد )شهرك مهاجران(اراك  -علم گستر مهاجران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1431
80 - زن مرد روميها -علم و فن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1432
80 - زن مرد امير كال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1433
80 - زن مرد اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1434
80 - زن مرد ميانه -عين القضات  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1435
80 - زن مرد آبيك -غياث الدين جمشيد كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1436
80 - زن مرد ساوه -فخر رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1437
80 - زن مرد گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1438
80 - زن مرد رشت - كادوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1439
80 - زن مرد اهواز -كارون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1440
80 - زن مرد محمودآباد - كاوش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1441
80 - زن مرد كرمان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1442
80 - زن مرد رامسر -كسري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1443
دمر 80 - زن  قزوين -كوثر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1444
80 - زن مرد بوشهر - ليان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1445
80 - زن مرد سنندج -ماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1446
80 - زن مرد رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1447
80 - زن مرد آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيؤسسه م غيرانتفاعي 1448
80 - زن مرد مهر آيين ـ بندرانزلي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1449
80 - زن مرد مهر اراك غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1450
80 - زن مرد رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1451
80 - زن مرد گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1452
80 - زن مرد بندرعباس -نداي دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1453
80 - زن مرد اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1454
80 - زن مرد زاهدان - هاتف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1455
80 - زن مرد ساري - هدف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1456
80 - زن مرد آمل - هراز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1457
80 - زن مرد همدان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1458
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18 - - مرد   شهيد ديباج - پسران شماره دو همدان ي ا فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1459
- 18 - مرد شهيد ديباج - پسران شماره دو همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1460
20 - - مرد پسران بروجرداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1461
- 20 - مرد پسران بروجرداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1462
دمر  - - 18 شهيد ديباج - پسران شماره دو همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1463
- 18 - مرد شهيد ديباج - پسران شماره دو همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1464
20 - - مرد پسران بروجرداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1465
- 20 - مرد پسران بروجرداي  رفهفني و حآموزشكده  نوبت دوم 1466
80 - زن مرد سبزوار -ابن يمين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1467
80 - زن مرد رودبار - گيل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1468
80 - زن مرد بندرانزلي - موج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1469
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80 - زن مرد   بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1470
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  15 45 - 60 )محل تحصيل دانشكده فني فردوس(دانشگاه بيرجند  روزانه 1471
25 - - مرد امير كبير -پسران اراك اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1472
- 25 - مرد امير كبير -پسران اراك اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1473
23 - - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1474
- 23 - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1475
30 - - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1476
- 30 - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1477
18 - - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1478
- 18 - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1479
20 - - مرد پسران زنجاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1480
- 20 - مرد پسران زنجاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1481
20 - - مرد پسران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1482
- 20 - مرد پسران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1483
36 - - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1484
- 36 - مرد پسران سمناناي  و حرفهفني آموزشكده  روزانه 1485
18 - - مرد شهيد ديباج - پسران شماره دو همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1486
- 18 - مرد شهيد ديباج - پسران شماره دو همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1487
36 - - مرد شهيد قاضي طباطبايي - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1488
- 36 - مرد شهيد قاضي طباطبايي - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1489
20 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1490
- 20 - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  وزانهر 1491
40 - - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1492
- 40 - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1493
40 - - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  وزانهر 1494
- 40 - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1495
20 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1496
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 برق ـ قدرتمهندسي تكنولوژي  - 204  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نام نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
- 15 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1497
22 - - مرد پسران شهركرداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1498
- 22 - مرد پسران شهركرداي  و حرفهفني آموزشكده  روزانه 1499
20 - - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1500
- 20 - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1501
25 - - مرد پسران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1502
- 25 - مرد پسران گرگاناي  فني و حرفهوزشكده آم روزانه 1503
40 - - مرد پسران ميناباي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1504
40 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1505
- 40 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1506
16 - - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1507
- 16 - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1508
18 - - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1509
- 18 - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1510
22 - - مرد پسران تفتاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1511
- 22 - مرد پسران تفتاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1512
27 - - مرد پسران شيرواناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1513
- 18 - مرد پسران شيرواناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1514
20 - - مرد امير كبير -پسران اراك اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1515
- 20 - مرد امير كبير -پسران اراك اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1516
22 - - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  دوم نوبت 1517
- 22 - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1518
30 - - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1519
- 30 - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1520
18 - - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  بت دومنو 1521
- 18 - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1522
20 - - مرد پسران زنجاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1523
- 20 - مرد پسران زنجاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1524
20 - - مرد پسران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1525
- 20 - مرد پسران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1526
36 - - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1527
- 36 - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1528
17 - - مرد شهيد ديباج - پسران شماره دو همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1529
- 17 - مرد شهيد ديباج - پسران شماره دو همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1530
36 - - مرد شهيد قاضي طباطبايي - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1531
- 36 - مرد اضي طباطباييشهيد ق - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1532
20 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1533
- 20 - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1534
40 - - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  منوبت دو 1535
- 40 - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1536
40 - - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1537
- 40 - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  ومنوبت د 1538
15 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1539
- 20 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1540
20 - - مرد پسران شهركرداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1541
- 20 - مرد پسران شهركرداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1542
20 - - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1543
- 20 - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1544
20 - - مرد پسران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  بت دومنو 1545
- 20 - مرد پسران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1546
- 40 - مرد پسران ميناباي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1547
40 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1548
- 40 - مرد شهيد باهنر -ماره يك شيراز پسران شاي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1549
15 - - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1550
- 15 - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1551
18 - - مرد سرا ران صومعه پساي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1552
- 18 - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1553
22 - - مرد پسران تفتاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1554
- 22 - مرد پسران تفتاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1555
18 - - مرد شيروان پسراناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1556
- 27 - مرد پسران شيرواناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1557
80 - زن مرد آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 1558
80 - زن مرد مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 1559
80 - زن مرد نور - نوري عالمه محدث  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 1560
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد يزد(علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 1561
80 - زن مرد بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 1562
80 - زن مرد شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1563
80 - زن مرد اروميه - آفاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1564
80 - زن مرد بروجرد - آفرينش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1565
80 - زن مرد تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1566
80 - زن مرد سبزوار -ابن يمين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1567
80 - زن مرد قوچان -اترك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1568
80 - زن مرد رشت -احرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1569
80 - زن مرد گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1570
80 - زن مرد مشهد -اسرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1571
80 - زن مرد بجنورد -اشراق  فاعيغيرانتمؤسسه  غيرانتفاعي 1572
80 - زن مرد قزوين - اكباتان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1573
80 - زن مرد قزوين - البرز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1574
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - امين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1575



 21شماره جدول /ها جداول كدرشته محل/فصل دوم            1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته    37 صفحه    21جدول شماره /ها كدرشته محلجداول /فصل دوم  
 

 برق ـ قدرتلوژي مهندسي تكنو - 204  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد ساوه –انرژي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1576
80 - زن مرد قروه -ايرانمهر  غيرانتفاعيمؤسسه  فاعيغيرانت 1577
80 - زن مرد ايوانكي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1578
80 - زن مرد ايالم -باختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1579
80 - زن مرد كرمان - بعثت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1580
80 - زن مرد شاهين شهر اصفهان -بنيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1581
ردم 80 - زن  مشهد -بهار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1582

80 - زن مرد كرمان -بهمنيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1583
80 - زن مرد گناباد -پارس رضوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1584
80 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1585
80 - زن مرد شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1586
80 - زن مرد ياسوج -پويا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1587
80 - زن مرد قم -پويش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1588
80 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1589
ردم 80 - زن  گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1590

80 - زن مرد المرد -تابناك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1591
80 - زن مرد تاكستان استان قزوين -تاكستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1592
80 - زن مرد گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1593
80 - زن مرد دامغان -توران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1594
80 - زن مرد جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1595
80 - زن مرد كوهدشت -جويندگان علم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1596
80 - زن مرد اصفهان -چهلستون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1597
80 - زن مرد قوچان - حكيم نظامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1598
80 - زن مرد مشهد - خراسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1599
80 - زن مرد بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1600
80 - زن مرد محمودآباد - خزر  غيرانتفاعيمؤسسه  نتفاعيغيرا 1601
80 - زن مرد قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1602
80 - زن مرد ساوه -دانشستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1603
80 - زن مرد الهيجان - ديلمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1604
80 - زن مرد تبريز -رشديه  غيرانتفاعيمؤسسه  اعيغيرانتف 1605
80 - زن مرد تنكابن -رودكي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1606
80 - زن مرد زنجان -روزبه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1607
80 - زن مرد ساري -روزبهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1608
80 - زن مرد كرمانشاه -زاگرس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1609
ردم 80 - زن  زرنديه -زرنديه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1610

80 - زن مرد نيشابور - سبحان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1611
80 - زن مرد آمل -سبز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1612
80 - زن مرد تبريز -سراج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1613
80 - زن مرد رشت -سردار جنگل  غيرانتفاعيسسه مؤ غيرانتفاعي 1614
80 - زن مرد شاهرود غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1615
80 - زن مرد گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1616
80 - زن مرد قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1617
80 - زن مرد قائمشهر -صالحان  عيغيرانتفامؤسسه  غيرانتفاعي 1618
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1619
80 - - مرد تهران -) ويژه برادران(صدر المتالهين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1620
80 - زن مرد اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1621
80 - زن مرد صنعتي مراغه غيرانتفاعيؤسسه م غيرانتفاعي 1622
80 - زن مرد زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1623
80 - زن مرد كرمان -عرفان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1624
80 - زن مرد بهنمير بابلسر -عالمه اميني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1625
80 - زن مرد رفسنجان - عالمه جعفري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1626
80 - زن مرد چالوس - عالمه حلي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1627
80 - زن مرد قزوين -عالمه رفيعي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1628
80 - زن مرد قائمشهر - عالمه طبرسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1629
80 - زن مرد كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1630
80 - زن مرد شيروان -علم و ادب نوين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1631
80 - زن مرد اروميه -علم و فن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1632
80 - زن مرد امير كال بابل -و فناوري آريان  علوم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1633
80 - زن مرد اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1634
80 - زن مرد قزوين -غزالي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1635
80 - زن مرد آبيك -غياث الدين جمشيد كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  يرانتفاعيغ 1636
80 - زن مرد ساوه -فخر رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1637
80 - زن مرد گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1638
80 - زن مرد اصفهان -فرزانگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1639
80 - زن مرد ساوه -فن ودانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1640
80 - زن مرد رشت - كادوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1641
80 - زن مرد اهواز -كارون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1642
80 - زن مرد محمودآباد - كاوش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1643
80 - زن مرد كرمانشاه -كبير غرب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1644
80 - زن مرد رامسر -كسري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1645
80 - زن مرد اروميه -كمال  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1646
80 - زن مرد قزوين -كوثر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1647
80 - زن مرد گرگان -گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  عيغيرانتفا 1648
80 - زن مرد رودبار - گيل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1649
80 - زن مرد آق قال گلستان -لقمان حكيم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1650
80 - زن مرد بوشهر - ليان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1651
80 - زن مرد سنندج -ماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1652
80 - زن مرد نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1653
80 - زن مرد رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1654

80 - زن مرد  سلماس –معراج  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 1655



 21شماره جدول /ها جداول كدرشته محل/فصل دوم            1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته    38 صفحه    21جدول شماره /ها كدرشته محلجداول /فصل دوم  
 

 برق ـ قدرتمهندسي تكنولوژي  - 204  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 يرشظرفيت پذ
 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - - مرد آباد پارس -مغان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1656
80 - زن مرد بندرانزلي - موج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1657
80 - زن مرد آستانه اشرفيه -آستان  مهر غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1658
80 - زن مرد رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1659
80 - زن مرد اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1660
80 - زن مرد تربت جام -وحدت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1661
80 - زن مرد زاهدان - هاتف  فاعيغيرانتمؤسسه  غيرانتفاعي 1662
80 - زن مرد ساري - هدف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1663
80 - زن مرد آمل - هراز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1664
80 - زن مرد بيرجند -هرمزان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1665
80 - زن مرد بندرگز -هيركانيا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1666
80 - زن مرد همدان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1667
120 - زن مرد )محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي(دانشگاه شيراز  مجازي 1668

 مهندسي تكنولوژي كنترل - 204

80 - زن مرد   قزوين - اكباتان  غيرانتفاعيمؤسسه  انتفاعيغير 1669
80 - زن مرد كرمان - بعثت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1670

 مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ابزار دقيق - 204

18 - - مرد   پسران بوشهراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1671
- 18 - مرد پسران بوشهراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1672
45 - - مرد پسران سمناناي  ني و حرفهفآموزشكده  روزانه 1673
- 45 - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1674
25 - - مرد شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1675
- 25 - مرد شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1676
ردم  - - 40 )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1677

- 40 - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1678
40 - - مرد پسران شماره يك كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1679
- 30 - مرد پسران شماره يك كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1680
20 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1681
- 15 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1682
25 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  ي و حرفهفندانشكده  روزانه 1683
- 25 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1684
35 - - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1685
18 - - مرد پسران بوشهراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1686
- 18 - مرد پسران بوشهراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1687
45 - - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1688
- 45 - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1689
25 - - مرد شهيد يزدان پناه - سنندج  پسراناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1690
- 25 - مرد شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1691
40 - - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1692
- 40 - مرد )ع(امام محمدباقر -يك ساري پسران شماره اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1693
30 - - مرد پسران شماره يك كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1694
- 40 - مرد پسران شماره يك كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1695
15 - - مرد منتظري شهيد محمد -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1696
- 20 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1697
25 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1698
- 25 - مرد باهنر شهيد -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1699
- 35 - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1700
80 - زن مرد آمل غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1701
80 - زن مرد قوچان -اترك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1702
80 - زن مرد خرمشهر -  اروندان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1703
80 - زن مرد قزوين - اكباتان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1704
80 - زن مرد قزوين - البرز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1705
80 - زن مرد ايوانكي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1706
80 - زن مرد شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1707
80 - زن مرد قم -پويش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1708
80 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1709
80 - زن مرد گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1710
80 - زن مرد انگلوگاه مازندر -توحيد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1711
80 - زن مرد اصفهان -چهلستون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1712
80 - - مرد مشهد - خراسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1713
80 - زن مرد قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1714
80 - زن مرد زنجان -روزبه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1715
80 - زن مرد زرنديه -زرنديه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1716
80 - زن مرد تبريز -سراج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1717
80 - زن مرد گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1718
80 - زن مرد اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  نتفاعيغيرا 1719
80 - زن مرد رفسنجان - عالمه جعفري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1720
80 - زن مرد قزوين -عالمه رفيعي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1721
80 - زن مرد كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1722
80 - زن مرد آبيك -جمشيد كاشاني  غياث الدين غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1723
80 - زن مرد قزوين -كوثر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1724
80 - زن مرد بوشهر - ليان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1725
80 - زن مرد گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1726
80 - زن مرد بندرعباس -دانش  نداي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1727
80 - زن مرد اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1728
80 - زن مرد ساري - هدف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1729
80 - زن مرد رشت -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1730
120 - زن مرد )تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي محل(دانشگاه شيراز  مجازي 1731



 21شماره جدول /ها جداول كدرشته محل/فصل دوم            1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته    39 صفحه    21جدول شماره /ها كدرشته محلجداول /فصل دوم  
 

  مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش ساخت و توليد - 204
 جنس پذيرش  توضيحات

 ظرفيت پذيرش
 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
20 - - مرد   شهيد محمد منتظري -ران شماره يك مشهد پساي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1732

- 15 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1733
20 - - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1734
- 20 - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  انهروز 1735
15 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1736
- 20 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1737
20 - - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1738
- 20 - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1739
80 - زن مرد گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1740
80 - زن مرد مشهد - خراسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1741

 مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش فرآيند - 204

80 - - مرد   مشهد - خراسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1742
 مهندسي تكنولوژي مخابرات - 204

80 - زن مرد   سبزوار -ابن يمين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1743
80 - زن مرد شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1744

 مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش انتقال - 204

80 - زن -   تهران -) ويژه خواهران(طه  آل غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1745
70 - زن - تهران - ) ويژه خواهران(ابرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1746
80 - زن مرد قوچان -اترك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1747
80 - زن مرد قزوين - اكباتان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1748
80 - زن مرد كرمان - بعثت  غيرانتفاعيسسه مؤ غيرانتفاعي 1749
80 - زن مرد شاهين شهر اصفهان -بنيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1750
80 - زن مرد بيهق ـ سبزوار غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1751
80 - زن مرد قم -پويش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1752
80 - زن مرد مشهد - توس  رانتفاعيغيمؤسسه  غيرانتفاعي 1753
80 - زن مرد مشهد - خراسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1754
60 - زن مرد ساوه -دانشستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1755
80 - زن مرد قزوين -رجا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1756
80 - زن مرد اصفهان - صفاهان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1757
80 - زن مرد بهنمير بابلسر -عالمه اميني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1758
80 - زن مرد قزوين -عالمه رفيعي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1759
80 - زن مرد اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1760
80 - زن مرد آبيك -غياث الدين جمشيد كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1761
80 - زن مرد بندرانزلي -مهر آيين  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4605
80 - زن مرد تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1762

 مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچ - 204

30 - زن مرد   دانشگاه تربت حيدريه روزانه 1763
10 - زن مرد دانشگاه تربت حيدريه نوبت دوم 1764
80 - زن مرد آبيك -بصير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1765
80 - زن مرد كرمان - بعثت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1766
80 - زن مرد مشهد - خراسان  غيرانتفاعيمؤسسه  نتفاعيغيرا 1767
80 - زن مرد تبريز -رشديه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1768
80 - زن مرد تبريز -سراج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1769
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1770
80 - زن مرد اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1771
80 - زن مرد آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1772

 هاي انتقال و توزيع شبكه ـمهندسي تكنولوژي برق  - 204

40 - - مرد   پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1773
- 40 - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1774
20 - - مرد پسران بهشهراي  فني و حرفهده آموزشك روزانه 1775
- 20 - مرد پسران بهشهراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1776
40 - - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1777
36 - - مرد ميانقالب اسال -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1778
40 - - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1779
- 40 - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1780
20 - - مرد پسران بهشهراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1781
- 20 - مرد پسران بهشهراي  فني و حرفهآموزشكده  ت دومنوب 1782
- 40 - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1783
- 36 - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1784
80 - زن مرد نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 1785
دمر 80 - زن  بروجرد - آفرينش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1786
80 - زن - تهران -) ويژه خواهران(آل طه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1787
80 - زن مرد كرمان - بعثت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1788
80 - زن مرد كرمان -بهمنيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1789
80 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1790
80 - زن مرد شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1791
80 - زن مرد قم -پويش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1792
80 - زن مرد گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1793
80 - زن مرد جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1794
80 - زن مرد قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1795
80 - زن مرد تبريز -رشديه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1796
80 - زن مرد تبريز -سراج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1797
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1798
80 - - مرد تهران -) ويژه برادران(صدر المتالهين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1799
80 - زن مرد قائمشهر -صنعتي قائم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1800
80 - زن مرد كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1801
80 - زن مرد گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1802
80 - زن مرد كردكوي -كميل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1803



 21شماره جدول /ها جداول كدرشته محل/فصل دوم            1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته    40 صفحه    21جدول شماره /ها كدرشته محلجداول /فصل دوم  
 

 هاي انتقال و توزيع شبكه ـمهندسي تكنولوژي برق  - 204  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 انشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام د نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد  بندرانزلي –موج  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 1804

80 - زن مرد آستانه اشرفيه -مهر آستان  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 1805
80 - زن مرد بندرانزلي -ن ييمهر آ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4604
80 - زن مرد تربت جام -وحدت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1806
80 - زن مرد زاهدان - هاتف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1807
80 - زن مرد ساري - هدف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1808

 )ICT(عات مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطال - 204
36 - - مرد  پذيرش با عنوان گرايش موج انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1809
- 36 - مرد -پذيرش با عنوان گرايش موج  انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1810
لوژي ارتباطات و فناوري پذيرش با عنوان مهندسي تكنو

 غيرانتفاعي 1811 تهران - ) ويژه خواهران(ابرار  غيرانتفاعيمؤسسه  70 - زن - گرايش انتقال) ICT(اطالعات 
80 - زن مرد قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1812

 ICTگرايش مديريت ) ICT(مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطالعات  - 204

80 - زن مرد   اروميه -آذرآبادگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1813
80 - زن مرد بروجرد - آفرينش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1814
70 - زن - تهران - ) ويژه خواهران(ابرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1815
80 - زن مرد قوچان -اترك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1816
80 - زن مرد ايوانكي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1817
80 - زن مرد ايالم -باختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1818
80 - زن مرد شاهرود -برايند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1819
80 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  تفاعيغيران 1820
80 - زن مرد شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1821
80 - زن مرد ياسوج -پويا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1822
80 - زن مرد قم -پويش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1823
80 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   پ غيرانتفاعيمؤسسه  يغيرانتفاع 1824
80 - زن مرد شيراز - پيشتازان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1825
80 - زن مرد تاكستان استان قزوين -تاكستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1826
80 - زن مرد بهشهر -تميشان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1827
80 - زن مرد مشهد - توس  غيرانتفاعيمؤسسه  نتفاعيغيرا 1828
80 - زن مرد سنندج -توسعه دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1829
80 - زن مرد خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1830
80 - زن مرد اصفهان -چهلستون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1831
80 - زن مرد نقوچا - حكيم نظامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1832
80 - زن مرد بجنورد -حكيمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1833
80 - زن مرد مشهد - خراسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1834
80 - زن مرد ساوه -دانشستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1835
80 - زن مرد قزوين -رجا  غيرانتفاعيمؤسسه  انتفاعيغير 1836
80 - زن مرد ساري -روزبهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1837
80 - زن مرد برازجان -رهجويان دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1838
80 - زن مرد شيراز -زند دانش گستر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1839
80 - زن مرد مايال -سفير دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1840
80 - زن مرد آمل -سمنگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1841
80 - زن مرد كاشان - سينا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1842
80 - زن مرد قائمشهر -صالحان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1843
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  فاعيغيرانت 1844
80 - زن مرد اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1845
80 - زن مرد زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1846
80 - زن مرد كرمان -عرفان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1847
80 - زن مرد رفسنجان - عالمه جعفري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1848
80 - زن مرد قزوين -عالمه رفيعي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1849
80 - زن مرد نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1850
80 - زن مرد اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1851
80 - زن مرد قزوين -غزالي  فاعيغيرانتمؤسسه  غيرانتفاعي 1852
80 - زن مرد قائمشهر -فروردين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1853
80 - زن مرد ساوه -فن ودانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1854
80 - زن مرد سنندج -فناوري آبيدر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1855
80 - زن مرد رامسر -كسري  نتفاعيغيرامؤسسه  غيرانتفاعي 1856
80 - زن مرد سمنان -كومش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1857
80 - زن مرد گرگان - المعي گرگاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1858
80 - زن مرد بوشهر - ليان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1859
80 - زن مرد سلماس -عراج م غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1860
80 - زن مرد آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1861
80 - زن مرد رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1862
80 - زن مرد همدان -هگمتانه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1863
80 - زن مرد بندرگز -هيركانيا  عيغيرانتفامؤسسه  غيرانتفاعي 1864
80 - زن مرد همدان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1865
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80 - زن مرد   آبيك -آبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1866
80 - زن مرد بروجرد - آفرينش  غيرانتفاعيسه مؤس غيرانتفاعي 1867
80 - زن مرد آمل غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1868
70 - زن - تهران - ) ويژه خواهران(ابرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1869
50 - زن مرد كرمان -افضل كرماني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1870
80 - زن مرد كرمان -بهمنيار  غيرانتفاعيه مؤسس غيرانتفاعي 1871
80 - زن مرد بيهق ـ سبزوار غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1872
80 - زن مرد فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1873
80 - زن مرد ياسوج -پويا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1874
80 - زن مرد بهشهر -تميشان  رانتفاعيغيمؤسسه  غيرانتفاعي 1875
80 - زن مرد جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1876
80 - زن مرد خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1877
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 ICTگرايش كاربردهاي ) ICT(مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطالعات  - 204  ادامه

 جنس پذيرش  وضيحاتت
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد مشهد –خراسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1878
80 - زن مرد رشت -سردار جنگل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1879
80 - زن مرد گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1880
80 - زن مرد قائمشهر -صالحان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1881
80 - زن مرد اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1882
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيمؤسسه  عيغيرانتفا 1883
80 - زن مرد چالوس - عالمه حلي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1884
80 - زن مرد اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1885
80 - زن مرد ساوه -فخر رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1886
80 - زن مرد گرگان -گاني فخرالدين اسعد گر غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1887
80 - زن مرد رشت - كادوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1888
80 - زن مرد اهواز -كارون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1889
80 - زن مرد البرز قزوين -كاسپين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1890
80 - زن مرد حمودآبادم - كاوش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1891
80 - زن مرد گرگان - المعي گرگاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1892
80 - زن مرد آق قال گلستان -لقمان حكيم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1893
80 - زن مرد آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1894
80 - زن مرد مهر اراك غيرانتفاعيسسه مؤ غيرانتفاعي 1895
80 - زن مرد رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1896
80 - زن مرد ساري - هدف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1897
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18 - - مرد   پسران رشتاي  فني و حرفه آموزشكده روزانه 1898
- 18 - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1899
18 - - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1900
- 18 - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1901
70 - زن - تهران - ) خواهرانويژه (ابرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1902
80 - زن مرد بوشهر - ليان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1903

 هاي تحت شبكه گرايش سيستم) ICT(مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطالعات  - 204

70 - زن -   تهران - ) ويژه خواهران(ابرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1904
80 - زن مرد سنندج -توسعه دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1905
80 - زن مرد بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1906
80 - زن مرد زنجان -روزبه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1907
80 - زن مرد خوي - عالمه خويي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1908
80 - زن مرد قائمشهر - عالمه طبرسي  غيرانتفاعيؤسسه م غيرانتفاعي 1909
80 - زن مرد آبيك -غياث الدين جمشيد كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1910
80 - زن مرد اروميه - نژند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1911
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25 - - مرد   شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1912
- 25 - مرد شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1913
25 - - مرد شهيد شمسي پور -ان پسران شماره دو تهراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1914
- 25 - مرد شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1915
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80 - زن مرد   مشهد -بهار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1916
80 - زن مرد اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1917

 گرايش مخابرات نوري) ICT(مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطالعات  - 204

70 - زن -   تهران - ) ويژه خواهران(ابرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1918
 مهندسي تكنولوژي تجهيزات بندري - 204

20 - - مرد   محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1919
- 20 - مرد محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1920
20 - - مرد محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1921
- 20 - مرد محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1922

 مهندسي تكنولوژي تعمير و نگهداري هواپيما - 205

- 24 - مرد   مركز آموزش عالي هوا نوردي و فرودگاهي كشور روزانه 1923
 مراقبت پرواز - 205

- 20 - مرد  نيمه متمركز مركز آموزش عالي هوا نوردي و فرودگاهي كشور روزانه 1924
 ماشين ابزار ـمهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  -  206

ردم   - 30 زن  روزانه 1925 دانشگاه زابل
15 - زن مرد دانشگاه صنعتي اروميه روزانه 1926
25 - - مرد پسران زنجاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1927
- 25 - مرد پسران زنجاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1928
25 - - مرد د يزدان پناهشهي - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1929
- 25 - مرد شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1930
36 - - مرد شهيد قاضي طباطبايي - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1931
- 36 - مرد يد قاضي طباطباييشه - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1932
20 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1933
- 20 - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1934
40 - - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1935
20 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1936
- 15 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1937
23 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1938
دمر  - 23 - شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1939
20 - - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1940
- 20 - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1941
20 - - مرد پسران نيشابوري ا فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1942
- 20 - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1943
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 ماشين ابزار ـمهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  -  206  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

نز مرد اول دوم 
20 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1944
- 20 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1945
16 - - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  وزانهر 1946
- 16 - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1947
- 20 - مرد )ره(امام خميني -پسران آباده اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1948
21 - - مرد پسران گناباداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 1949
- 21 - مرد پسران گناباداي  و حرفه فنيآموزشكده  روزانه 1950
35 - - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 1951
- 20 زن مرد نوبت دوم 1952 دانشگاه زابل
10 - زن مرد دانشگاه صنعتي اروميه نوبت دوم 1953
25 - - مرد نپسران زنجااي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1954
- 25 - مرد پسران زنجاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1955
25 - - مرد شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1956
- 25 - مرد شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1957
36 - - مرد شهيد قاضي طباطبايي - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهكده آموزش نوبت دوم 1958
- 36 - مرد شهيد قاضي طباطبايي - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1959
20 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1960
- 20 - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهشكده آموز نوبت دوم 1961
- 40 - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1962
15 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1963
- 20 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  ي و حرفهفنآموزشكده  نوبت دوم 1964
22 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1965
- 22 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1966
20 - - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  حرفه فني وآموزشكده  نوبت دوم 1967
- 20 - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1968
20 - - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1969
- 20 - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1970
20 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1971
- 20 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1972
15 - - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1973
- 15 - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1974
- 20 - مرد )ره(امام خميني -پسران آباده اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1975
14 - - مرد پسران گناباداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 1976
- 14 - مرد پسران گناباداي  هفني و حرفآموزشكده  نوبت دوم 1977
- 35 - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 1978
80 - زن مرد ساري -اديب مازندران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1979
80 - زن مرد گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1980
نز مرد  - 80 خرمشهر - اروندان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1981
80 - زن مرد مشهد -اقبال الهوري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1982
70 - زن مرد الهيجان -انديشمند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1983
80 - - مرد قروه -ايرانمهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1984
دمر 80 - زن  بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1985
80 - زن مرد شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1986
80 - زن مرد المرد -تابناك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1987
80 - زن مرد تاكستان استان قزوين -تاكستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1988
80 - زن مرد گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1989
80 - زن مرد قوچان - حكيم نظامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1990
80 - زن مرد قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1991
80 - زن مرد اصفهان - هان پيشرو دانش پژو غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1992
80 - زن مرد ساوه -دانشستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1993
80 - زن مرد سمنان - رشد دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1994
80 - زن مرد زنجان -روزبه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1995
80 - زن مرد كرمانشاه -گرس زا غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1996
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1997
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1998
80 - زن مرد نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 1999
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد قزوين(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2000
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2001
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد خرمدره(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2002
80 - - مرد رودبار - گيل  غيرانتفاعيمؤسسه  انتفاعيغير 2003
80 - زن مرد گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2004
80 - زن مرد آباد نجف غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2005

 مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي -  206

- 20 - مرد   پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2006
23 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهموزشكده آ روزانه 2007
- 23 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2008
18 - زن - )عج(وليعصر -دختران تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2009
- 18 زن - )عج(وليعصر -تران تهران دخاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2010
18 - - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2011
- 18 - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2012
30 - زن - دكتر شريعتي - دختران تهراناي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2013
- 20 - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2014
22 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2015
- 22 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  ت دومنوب 2016
18 - زن - )عج(وليعصر -دختران تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2017
- 18 زن - )عج(وليعصر -دختران تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2018
17 - - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2019
- 17 - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2020
- 30 زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2021
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 مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي -  206  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 ا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه ي نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد آبيك –آبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2022
80 - زن مرد قروه -ايرانمهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2023
80 - زن مرد شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2024
80 - زن مرد آباد نجف -جامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2025
80 - زن مرد كرج -) ويژه خواهران(رسام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2026
80 - زن مرد آمل -سبز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2027
80 - زن مرد ايالم -سفير دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  عيغيرانتفا 2028
80 - زن مرد مشهد - سلمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2029
80 - زن مرد شاهرود غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2030
80 - زن مرد بابل -طبري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2031
80 - زن مرد چالوس - عالمه حلي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2032
80 - زن مرد قزوين - عالمه دهخدا  غيرانتفاعيؤسسه م غيرانتفاعي 2033
80 - زن مرد گوگان آذر شهر -فخر ايرانيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2034
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2035
80 - زن مرد )زوينمحل تحصيل واحد ق(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2036
80 - زن مرد رودبار - گيل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2037
80 - زن مرد سلماس -معراج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2038
80 - زن مرد آبيك -موالنا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2039
80 - زن مرد آباد نجف غيرانتفاعيمؤسسه  اعيغيرانتف 2040
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30 - زن مرد   دانشگاه صنعتي بيرجند روزانه 2041
36 - - مرد عالمه حسن زاده آملي - پسران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2042
- 36 - مرد عالمه حسن زاده آملي - پسران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2043
22 - - مرد )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2044
- 22 - مرد )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2045
20 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2046
23 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهكده آموزش روزانه 2047
- 23 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2048
20 - - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2049
- 20 - مرد شهيد رجايي -كاشان  پسراناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2050
36 - - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2051
36 - - مرد عالمه حسن زاده آملي - پسران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2052
- 36 - مرد زاده آمليعالمه حسن  - پسران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2053
20 - - مرد )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2054
- 20 - مرد )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2055
20 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2056
22 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2057
- 22 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2058
20 - - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2059
- 20 - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2060
- 36 - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2061
80 - زن مرد گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2062
80 - - مرد قروه - ايرانمهر غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2063
80 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2064
80 - زن مرد اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2065
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2066
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  اعيغيرانتفمؤسسه  غيرانتفاعي 2067
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد خرمدره(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2068
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2069
80 - زن مرد )ينمحل تحصيل واحد قزو(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2070
80 - زن مرد سلماس -معراج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2071
80 - زن مرد آباد نجف غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2072
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22 - - مرد   )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2073
- 22 - مرد )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2074
- 20 - مرد )ره(امام خميني -پسران آباده اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2075
35 - - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2076
20 - - مرد )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2077
- 20 - مرد )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2078
- 20 - مرد )ره(امام خميني -پسران آباده اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2079
- 35 - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2080
80 - زن مرد قزوين - البرز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2081
80 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2082
80 - زن مرد اصفهان - پيشرو دانش پژوهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2083
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2084
80 - زن مرد نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2085
80 - زن مرد اصفهان -فرزانگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2086
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد خرمدره(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2087
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2088
80 - - مرد رودبار - گيل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2089
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23 - - مرد   شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2090
- 23 - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2091
32 - - مرد پسران شماره دو سارياي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2092
20 - - مرد آباد كتول عليپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2093
- 20 - مرد آباد كتول عليپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2094
18 - - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2095
- 18 - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2096
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 هاي چوبي سازه ـوب و كاغذ مهندسي تكنولوژي صنايع چ -  207  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
36 - - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2097
22 - - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  ي و حرفهفنآموزشكده  نوبت دوم 2098
- 22 - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2099
- 32 - مرد پسران شماره دو سارياي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2100
20 - - مرد آباد كتول عليپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2101
- 20 - مرد آباد كتول عليپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2102
18 - - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2103
- 18 - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2104
- 36 - مرد انقالب اسالمي -ماره يك تهران پسران شاي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2105
80 - - مرد خوي -زرينه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2106
80 - زن مرد ساعي ـ گرگان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2107
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30 - - مرد   شهيد دادبين - پسران شماره دو كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2108
- 30 - مرد شهيد دادبين - پسران شماره دو كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2109
22 - - مرد )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2110
- 22 - مرد )ع(لحججثامن ا -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2111
30 - - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك اهواز اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2112
- 30 - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك اهواز اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2113
25 - - مرد پسران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2114
- 25 - مرد پسران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2115
21 - زن - دختران اهوازاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2116
- 21 زن - دختران اهوازاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2117
22 - زن - )س(الزهرا -دختران تبريز اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2118
- 22 زن - )س(الزهرا -دختران تبريز اي  فني و حرفهشكده آموز روزانه 2119
18 - زن - )عج(وليعصر -دختران تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2120
- 18 زن - )عج(وليعصر -دختران تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2121
20 - - مرد شهيد بهشتي -ميه پسران شماره دو ارواي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2122
- 20 - مرد شهيد بهشتي -پسران شماره دو اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2123
35 - - مرد پسران شماره دو كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2124
- 35 - مرد پسران شماره دو كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2125
20 - زن - دختران بوشهراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2126
- 20 زن - دختران بوشهراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2127
30 - - مرد شهيد دادبين - پسران شماره دو كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2128
- 30 - مرد شهيد دادبين - كرمان پسران شماره دو اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2129
20 - - مرد )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2130
- 20 - مرد )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2131
30 - - مرد شهيد چمران -اهواز  پسران شماره يكاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2132
- 30 - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك اهواز اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2133
20 - - مرد پسران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2134
- 20 - مرد پسران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2135
19 - زن - دختران اهوازاي  فني و حرفهوزشكده آم نوبت دوم 2136
- 19 زن - دختران اهوازاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2137
20 - زن - )س(الزهرا -دختران تبريز اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2138
- 20 زن - )س(الزهرا -دختران تبريز اي  فني و حرفهآموزشكده  منوبت دو 2139
18 - زن - )عج(وليعصر -دختران تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2140
- 18 زن - )عج(وليعصر -دختران تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2141
20 - - مرد شهيد بهشتي -پسران شماره دو اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2142
- 20 - مرد شهيد بهشتي -پسران شماره دو اروميه اي  فني و حرفهده آموزشك نوبت دوم 2143
35 - - مرد پسران شماره دو كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2144
- 35 - مرد پسران شماره دو كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2145
20 - زن - بوشهردختران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2146
- 20 زن - دختران بوشهراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2147
80 - زن مرد نكا - انديشه سازان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2148
80 - زن مرد مهر فارس - پارس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2149
80 - زن مرد نندجس -توسعه دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2150
80 - زن مرد آباد نجف -جامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2151
80 - زن مرد اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2152
80 - زن مرد بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2153
80 - زن مرد ياسوج -دانا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2154
80 - زن مرد كرمانشاه -زاگرس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2155
80 - زن مرد كاشان - سينا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2156
80 - زن مرد اروميه -صبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2157
80 - زن مرد قائمشهر - عالمه طبرسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2158
80 - زن مرد شيروان -علم و ادب نوين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2159
80 - زن مرد ساوه -فخر رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2160
80 - زن مرد كوچصفهان رشت -قدر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2161
80 - زن مرد دآبادمحمو - كاوش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2162
80 - زن مرد جيرفت -نگين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2163
80 - زن مرد ميمه -نور دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2164
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40 - زن مرد   دانشگاه بزرگمهر قاينات روزانه 2165
30 30 - 60 )محل تحصيل دانشكده فني فردوس(بيرجند دانشگاه  روزانه 2166
30 - زن مرد دانشگاه تربت حيدريه روزانه 2167
- 30 زن مرد روزانه 2168 دانشگاه جهرم
50 - زن مرد روزانه 2169 دانشگاه گنبد
40 - زن مرد قوچان -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين  روزانه 2170
45 - - مرد شهرضا -) ويژه برادران(آموزش عالي شهيد مدرس  مركز روزانه 2171
25 - - مرد امير كبير -پسران اراك اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2172
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 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
- 25 - مرد امير كبير -پسران اراك اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2173
18 - - مرد دارالفنون -پسران بجنورد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2174
- 18 - مرد دارالفنون -پسران بجنورد اي  فني و حرفهآموزشكده  انهروز 2175
25 - - مرد شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2176
- 25 - مرد شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2177
25 - - مرد شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2178
- 25 - مرد شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2179
20 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2180
- 20 - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2181
20 - - مرد شهيد رجايي -شان پسران كااي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2182
- 20 - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2183
18 - زن - دختران بجنورداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2184
- 18 زن - دختران بجنورداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2185
30 - زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2186
- 30 زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2187
40 - زن - دختران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2188
- 40 زن - دختران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2189
20 - زن - دختران يزداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2190
35 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2191
- 35 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2192
30 - زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2193
17 - زن - دختران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2194
- 18 زن - دختران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2195
20 - زن - دختران كرجاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2196
- 20 زن - دختران كرجاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2197
50 - زن مرد زرندمجتمع آموزش عالي  روزانه 2198
20 - زن مرد دانشگاه بزرگمهر قاينات نوبت دوم 2199
10 - زن مرد قوچان -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين  نوبت دوم 2200
20 - - مرد شهرضا -) ويژه برادران(مركز آموزش عالي شهيد مدرس  نوبت دوم 2201
25 - - مرد امير كبير -اك پسران اراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2202
- 25 - مرد امير كبير -پسران اراك اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2203
18 - - مرد دارالفنون -پسران بجنورد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2204
- 18 - مرد دارالفنون -پسران بجنورد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2205
دمر  - - 25 شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2206
- 25 - مرد شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2207
25 - - مرد شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2208
- 25 - مرد شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2209
20 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2210
- 20 - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2211
20 - - مرد شهيد رجايي -ن كاشان پسرااي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2212
- 20 - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2213
18 - زن - دختران بجنورداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2214
- 18 زن - دختران بجنورداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2215
30 - زن - دختران سارياي  فني و حرفه آموزشكده نوبت دوم 2216
- 30 زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2217
35 - زن - دختران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2218
- 35 زن - دختران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2219
20 - زن - دختران يزداي  رفهفني و حآموزشكده  نوبت دوم 2220
35 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2221
- 35 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2222
- 30 زن - تيدكتر شريع -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2223
18 - زن - دختران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2224
- 17 زن - دختران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2225
20 - زن - دختران كرجاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2226
- 20 زن - دختران كرجاي  فني و حرفهآموزشكده  دوم نوبت 2227
- 50 زن مرد مجتمع آموزش عالي زرند نوبت دوم 2228
80 - زن مرد مشهد -خيام  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2229
80 - زن مرد آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2230
80 - زن مرد اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2231
ردم 80 - زن  مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2232

80 - زن مرد نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2233
80 - زن مرد تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2234
80 - زن مرد )ل واحد يزدمحل تحصي(علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2235
80 - زن مرد بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2236
80 - زن مرد آبيك -آبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2237
80 - زن مرد شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2238
80 - زن مرد اروميه -آذرآبادگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2239
80 - زن مرد اروميه - آفاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2240
80 - زن مرد بروجرد - آفرينش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2241
80 - زن - تهران -) ويژه خواهران(آل طه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2242
80 - زن مرد آمل يرانتفاعيغمؤسسه  غيرانتفاعي 2243
80 - زن مرد تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2244
70 - زن - تهران - ) ويژه خواهران(ابرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2245
80 - زن مرد سبزوار -ابن يمين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2246
80 - زن مرد قوچان -اترك  انتفاعيغيرمؤسسه  غيرانتفاعي 2247
80 - زن مرد ابهر -اثيرالدين ابهري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2248
80 - زن مرد رشت -احرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2249
80 - زن مرد ساري -اديب مازندران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2250
80 - زن مرد گرمسار -اديبان  رانتفاعيغيمؤسسه  غيرانتفاعي 2251
60 - زن - )محل تحصيل واحد تهران(ارشاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2252
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 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر -  210  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
ره تحصيليدو محل  

اول دوم زن مرد
60 - - مرد )محل تحصيل واحد دماوند(ارشاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2253
80 - زن مرد خرمشهر - اروندان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2254
80 - زن مرد مشهد -اسرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2255
80 - زن مرد تبريز - اسوه  فاعيغيرانتمؤسسه  غيرانتفاعي 2256
80 - زن مرد بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2257
80 - زن مرد كرمان -افضل كرماني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2258
80 - زن مرد مشهد -اقبال الهوري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2259
80 - زن مرد همدان - الوند  فاعيغيرانتمؤسسه  غيرانتفاعي 2260
80 - زن مرد يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2261
70 - زن مرد نهاوند - اميد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2262
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - امين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2263
80 - زن مرد نكا - انديشه سازان  انتفاعيغيرمؤسسه  غيرانتفاعي 2264
70 - زن مرد الهيجان -انديشمند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2265
80 - زن مرد جهرم -انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2266
80 - زن مرد ساوه -انرژي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2267
80 - زن مرد آبيك -اوج  فاعيغيرانتمؤسسه  غيرانتفاعي 2268
80 - زن مرد قروه -ايرانمهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2269
80 - زن مرد مالير -ايمان و انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2270
80 - زن مرد ايوانكي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2271
80 - زن مرد ايالم - باختر غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2272
80 - زن مرد شاهرود -برايند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2273
80 - زن مرد آبيك -بصير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2274
80 - زن مرد كرمان - بعثت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2275
80 - زن مرد اصفهانشاهين شهر  -بنيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2276
80 - زن مرد مشهد -بهار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2277
80 - زن مرد گرگان -بهاران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2278
80 - زن مرد كرمان -بهمنيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2279
80 - زن مرد يه قزوينمحمد -بينش و دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2280
80 - زن مرد بيهق ـ سبزوار غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2281
80 - زن مرد مهر فارس - پارس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2282
80 - زن مرد گناباد -پارس رضوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2283
80 - زن مرد بلسربا -پارسا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2284
80 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2285
80 - زن مرد شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2286
80 - زن مرد فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2287
80 - زن مرد لرستان -پل دختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2288
80 - زن مرد ياسوج -پويا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2289
80 - زن مرد قم -پويش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2290
80 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2291
80 - زن مرد فردوس -زان پيرو غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2292
80 - زن مرد گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2293
80 - زن مرد شيراز - پيشتازان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2294
80 - زن مرد مشهد -تابران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2295
80 - زن مرد المرد -تابناك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2296
80 - زن مرد تاكستان استان قزوين -تاكستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2297
80 - زن مرد قم -تعالي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2298
80 - زن مرد بهشهر -تميشان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2299
80 - زن مرد گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2300
80 - زن مرد دامغان -توران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2301
80 - زن مرد مشهد - توس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2302
80 - زن مرد جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2303
80 - زن مرد كوهدشت -لم جويندگان ع غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2304
80 - زن مرد اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2305
80 - زن مرد خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2306
80 - زن مرد كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2307
50 30 - 80 تبريز -چرخ نيلوفري آذربايجان  غيرانتفاعيسسه مؤ غيرانتفاعي 2308
80 - زن مرد اصفهان -چهلستون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2309
80 - زن مرد قم - حكمت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2310
80 - زن مرد گرگان - حكيم جرجاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2311
نز مرد  - 80 قوچان - حكيم نظامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2312
80 - زن مرد بجنورد -حكيمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2313
80 - زن مرد مشهد -خاوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2314
80 - زن مرد مشهد - خراسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2315
80 - زن مرد بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2316
80 - زن مرد مشهد -خردگرايان مطهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2317
80 - زن مرد قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2318
80 - زن مرد فومن -دامون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2319
80 - زن مرد ياسوج -دانا  غيرانتفاعيؤسسه م غيرانتفاعي 2320
80 - زن مرد ساوه -دانشستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2321
80 - زن مرد تبريز -دانشوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2322
80 - زن مرد الهيجان - ديلمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2323
80 - زن مرد رشت -راهبرد شمال  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2324
80 - زن مرد قزوين -رجا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2325
80 - زن - كرمان - رسالت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2326
80 - زن مرد تبريز -رشديه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2327
80 - زن مرد ساوه -ضويه ر غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2328
80 - زن مرد زنجان -روزبه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2329
80 - زن مرد ساري -روزبهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2330
80 - زن مرد برازجان -رهجويان دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2331
80 - زن مرد كرمانشاه -س زاگر غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2332
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 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر -  210  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد زرنديه –زرنديه  غيرانتفاعيمؤسسه  نتفاعيغيرا 2333
80 - زن مرد شيراز -زند دانش گستر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2334
80 - زن مرد ساري - ساريان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2335
80 - زن مرد ساعي ـ گرگان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2336
80 - زن مرد نيشابور - سبحان  غيرانتفاعيمؤسسه  اعيغيرانتف 2337
80 - زن مرد آمل -سبز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2338
80 - زن مرد اردبيل -سبالن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2339
80 - زن مرد تبريز -سراج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2340
80 - زن مرد رشت -سردار جنگل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2341
80 - زن مرد ايالم -سفير دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2342
80 - زن مرد مشهد - سلمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2343
80 - زن مرد آمل -سمنگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2344
80 - زن مرد قزوين -سهروردي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2345
80 - زن مرد كوچصفهان رشت - سيماي دانش  غيرانتفاعيسه مؤس غيرانتفاعي 2346
80 - زن مرد كاشان - سينا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2347
80 - زن مرد مشهد -شانديز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2348
80 - زن مرد شاهرود غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2349
80 - زن مرد گنبد كاووس - شرق گلستان  تفاعيغيرانمؤسسه  غيرانتفاعي 2350
80 - زن مرد تنكابن - شفق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2351
80 - زن - زاهدان -) ويژه خواهران(شكوه شرق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2352
80 - زن مرد گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2353
80 - زن مرد خوي -شمس تبريزي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2354
80 - زن مرد قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2355
80 - زن مرد خمين -شهر آفتاب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2356
80 - زن مرد آستارا - شهريار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2357
60 - زن مرد كرمانشاه -شهيد رضايي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2358
80 - زن مرد قائمشهر -صالحان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2359
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2360
80 - زن مرد اروميه -صبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2361
80 - - مرد تهران -) ويژه برادران(صدر المتالهين  غيرانتفاعيسسه مؤ غيرانتفاعي 2362
80 - زن مرد اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2363
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2364
80 - زن مرد مشهرقائ -صنعتي قائم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2365
80 - زن مرد بابل -صنعتي مازندران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2366
80 - زن مرد صنعتي مراغه غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2367
80 - زن مرد چالوس - طبرستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2368
80 - زن مرد بابل -طبري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2369
80 - زن مرد زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2370
80 - زن مرد كرمان -عرفان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2371
80 - زن مرد شاهين شهر اصفهان - عقيق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2372
80 - زن مرد بهنمير بابلسر -مه اميني عال غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2373
80 - زن مرد رفسنجان - عالمه جعفري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2374
80 - زن مرد چالوس - عالمه حلي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2375
80 - زن مرد قزوين - عالمه دهخدا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2376
80 - زن مرد قزوين -عالمه رفيعي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2377
80 - زن مرد قائمشهر - عالمه طبرسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2378
80 - زن مرد كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2379
80 - زن مرد قزوين - عالمه قزويني  غيرانتفاعيمؤسسه  تفاعيغيران 2380
80 - زن مرد اقباليه قزوين -عالمه مجلسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2381
80 - زن مرد نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2382
80 - زن مرد شيروان -علم و ادب نوين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2383
80 - زن مرد اروميه -فن  علم و غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2384
80 - زن مرد تبريز -علم و فناوري شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2385
80 - زن مرد امير كال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2386
80 - زن مرد اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  انتفاعيغير 2387
80 - زن مرد علوم و فنون خوارزمي قشم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2388
80 - زن مرد همدان -عمران و توسعه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2389
80 - زن مرد ميانه -عين القضات  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2390
80 - زن مرد ينقزو -غزالي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2391
80 - زن مرد آبيك -غياث الدين جمشيد كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2392
80 - زن مرد گوگان آذر شهر -فخر ايرانيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2393
80 - زن مرد ساوه -فخر رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2394
80 - زن مرد گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2395
80 - زن مرد گچساران - فراز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2396
80 - زن مرد مشهد - فردوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2397
80 - زن مرد الريجان -فرهمند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2398
80 - زن مرد ساوه -فن ودانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2399
80 - زن مرد سنندج -فناوري آبيدر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2400
80 - زن - خميني شهر اصفهان -فيض االسالم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2401
80 - زن مرد لنگرود -قدير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2402
80 - زن مرد رشت - كادوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2403
80 - زن مرد اهواز -كارون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2404
80 - زن مرد البرز قزوين -كاسپين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2405
80 - زن مرد محمودآباد - كاوش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2406
80 - زن مرد كرمانشاه -كبير غرب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2407
80 - زن مرد كرمان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2408
80 - زن مرد رامسر -كسري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2409
80 - زن مرد اروميه -كمال  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2410
80 - زن مرد كردكوي -كميل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2411
80 - زن مرد قزوين -كوثر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2412
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 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر -  210  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

دمر اول دوم زن 
80 - زن مرد رشت –كوشيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2413
80 - زن مرد سمنان -كومش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2414
80 - زن مرد گرگان -گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2415
80 - زن مرد همدان -گنجنامه  غيرانتفاعيمؤسسه  فاعيغيرانت 2416
80 - زن مرد رودبار - گيل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2417
80 - زن مرد گرگان - المعي گرگاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2418
80 - زن مرد آق قال گلستان -لقمان حكيم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2419
80 - زن مرد بوشهر - ليان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2420
80 - زن مرد سنندج -ماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2421
80 - زن مرد نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2422
80 - زن مرد رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2423
80 - زن مرد آباد پارس -مغان  غيرانتفاعيمؤسسه  تفاعيغيران 2424
80 - زن مرد اردبيل -مقدس اردبيلي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2425
80 - زن مرد آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2426
80 - زن مرد كرمان - مهر آوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2427
80 - زن مرد ندرانزليمهر آيين ـ ب غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2428
80 - زن مرد مهر اراك غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2429
80 - زن مرد آبادان -مهر اروند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2430
60 - زن مرد محالت - مهرگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2431
80 - زن مرد رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2432
80 - زن مرد گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2433
80 - زن مرد مهاباد - ميعاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2434
80 - زن مرد مينودشت -ميالد گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2435
80 - زن مرد تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2436
80 - زن مرد اروميه - نژند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2437
80 - زن مرد اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2438
80 - زن مرد جيرفت -نگين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2439
80 - زن مرد لرستان كوهدشت -نوآوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2440
80 - زن مرد اردبيل - نوين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2441
80 - زن مرد محمودآباد -نيما  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2442
80 - زن مرد زاهدان - هاتف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2443
80 - زن مرد ساري - هدف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2444
80 - زن مرد بيرجند -هرمزان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2445
80 - زن مرد همدان -هگمتانه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2446
80 - زن مرد بندرگز -هيركانيا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2447
80 - زن مرد بروجرد -ياسين  غيرانتفاعيمؤسسه  رانتفاعيغي 2448
80 - زن مرد رشت -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2449
80 - زن مرد كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2450
80 - زن مرد همدان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2451
80 - زن مرد بهارگل -سناباد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2452
120 - زن مرد )محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي(دانشگاه شيراز  مجازي 2453
80 - زن مرد تهران -مجازي ايرانيان  غيرانتفاعيمؤسسه  مجازي غيرانتفاعي 2454

 مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر -  210

55 - - مرد   شهرضا -) ويژه برادران(س مركز آموزش عالي شهيد مدر روزانه 2455
30 - - مرد شهرضا -) ويژه برادران(مركز آموزش عالي شهيد مدرس  نوبت دوم 2456
80 - زن مرد مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2457
80 - زن مرد بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2458
80 - زن مرد شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2459
70 - زن - تهران - ) ويژه خواهران(ابرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2460
80 - زن مرد سبزوار -ابن يمين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2461
80 - زن مرد خرمشهر - اروندان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2462
80 - زن مرد بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2463
50 - زن مرد كرمان -افضل كرماني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2464
80 - زن مرد آبيك -اوج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2465
80 - زن مرد مالير -ايمان و انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2466
80 - زن مرد ايوانكي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2467
80 - زن مرد آبيك -بصير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2468
80 - زن مرد شاهين شهر اصفهان -بنيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2469
80 - زن مرد كرمان -بهمنيار  غيرانتفاعيمؤسسه  فاعيغيرانت 2470
80 - زن مرد بابلسر -پارسا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2471
80 - زن مرد قم -پويش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2472
80 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2473
80 - زن مرد فردوس -پيروزان  غيرانتفاعيمؤسسه  يغيرانتفاع 2474
80 - زن مرد گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2475
80 - زن مرد شيراز - پيشتازان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2476
80 - زن مرد قم -تعالي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2477
80 - زن مرد بهشهر -تميشان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2478
نز مرد  - 80 گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2479
80 - زن مرد دامغان -توران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2480
80 - زن مرد جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2481
80 - زن مرد كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  عيغيرانتفا 2482
80 - زن مرد مشهد - خراسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2483
80 - زن مرد قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2484
80 - زن مرد اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2485
80 - زن مرد قزوين -رجا  غيرانتفاعيمؤسسه  تفاعيغيران 2486
80 - زن مرد كرمانشاه -زاگرس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2487
80 - زن مرد تبريز -سراج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2488
80 - زن مرد ايالم -سفير دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2489
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2490
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 افزار كامپيوتر سختمهندسي تكنولوژي  -  210  دامها

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد اصفهان –صفاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2491
80 - زن مرد قائمشهر -صنعتي قائم  نتفاعيغيرامؤسسه  غيرانتفاعي 2492
80 - زن مرد زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2493
80 - زن مرد كرمان -عرفان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2494
80 - زن مرد قزوين - عالمه دهخدا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2495
80 - زن مرد اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2496
80 - زن مرد گوگان آذر شهر -فخر ايرانيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2497
80 - زن مرد ساوه -فخر رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2498
80 - زن مرد گرگان -اني فخرالدين اسعد گرگ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2499
80 - زن مرد سنندج -فناوري آبيدر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2500
80 - زن مرد اهواز -كارون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2501
80 - زن مرد البرز قزوين -كاسپين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2502
80 - زن مرد آق قال گلستان -لقمان حكيم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2503
80 - زن مرد بوشهر - ليان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2504
80 - زن مرد آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2505
80 - زن مرد كرمان - مهر آوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2506
80 - زن مرد مهر اراك غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2507
80 - زن مرد رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2508
80 - زن مرد گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2509
80 - زن مرد اروميه - نژند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2510
80 - زن مرد اصفهان -نقش جهان  فاعيغيرانتمؤسسه  غيرانتفاعي 2511
80 - زن مرد اردبيل - نوين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2512
80 - زن مرد ساري - هدف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2513
80 - زن مرد آمل - هراز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2514
80 - زن مرد بندرگز -هيركانيا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2515
80 - زن مرد بروجرد -ياسين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2516
80 - زن مرد همدان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2517

 ذوب فلزات ـمهندسي تكنولوژي متالورژي  -  211

23 - - مرد   شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2518
- 23 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2519
16 - - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2520
- 16 - مرد سن مهاجرشهيد مح -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2521
22 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2522
- 22 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2523
15 - - مرد اجرشهيد محسن مه -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2524
- 15 - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2525
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2526
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  فاعيغيرانت 2527
80 - زن مرد آبادان -مهر اروند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2528
80 - زن مرد اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2529

 علمي ـ كاربردي سراميك صنعتي -  211
23 - - مرد )ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه روزانه 4612
- 23 - مرد )ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه روزانه 4613
22 - - مرد )ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه نوبت دوم 4614
- 22 - مرد )ره(امام خميني -اي پسران ميبد  آموزشكده فني و حرفه نوبت دوم 4615

 دن زيرزمينيمهندسي تكنولوژي استخراج معا - 213

30 - - مرد   شهيد دادبين - پسران شماره دو كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2530
- 30 - مرد شهيد دادبين - پسران شماره دو كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2531
50 - زن مرد مجتمع آموزش عالي زرند روزانه 2532
30 - - مرد شهيد دادبين - پسران شماره دو كرمان اي  هفني و حرفآموزشكده  نوبت دوم 2533
- 30 - مرد شهيد دادبين - پسران شماره دو كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2534
- 50 زن مرد مجتمع آموزش عالي زرند نوبت دوم 2535
80 - زن مرد اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  عيغيرانتفا 2536
80 - زن مرد رفسنجان - عالمه جعفري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2537

 كاربردي معماري ـعلمي  - 214

30 - زن مرد   دانشگاه تربت حيدريه روزانه 2538
15 - زن مرد مركز آموزش عالي فيروزآباد روزانه 2539
25 - زن مرد هنگيمركز آموزش عالي ميراث فرهنگي سازمان ميراث فر روزانه 2540
20 - - مرد رازي -پسران اردبيل اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2541
- 20 - مرد رازي -پسران اردبيل اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2542
23 - - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2543
- 23 - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  رفهفني و حآموزشكده  روزانه 2544
18 - - مرد دارالفنون -پسران بجنورد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2545
- 18 - مرد دارالفنون -پسران بجنورد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2546
41 - - مرد شهيد كراني -پسران بندرعباس اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2547
- 25 - مرد شهيد كراني -پسران بندرعباس اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2548
18 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2549
- 18 - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2550
40 - - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  هفني و حرفآموزشكده  روزانه 2551
40 - - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2552
- 40 - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2553
20 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2554
- 15 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2555
25 - - مرد شهيد مفتح -پسران شماره يك همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2556
- 25 - مرد شهيد مفتح -سران شماره يك همدان پاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2557
20 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2558
- 20 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2559
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شجنس پذير  توضيحات  
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
25 - - مرد پسران قوچاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2560
- 25 - مرد پسران قوچاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2561
20 - - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فهفني و حرآموزشكده  روزانه 2562
- 20 - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2563
20 - زن - توحيد -دختران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2564
- 20 زن - توحيد -دختران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2565
20 - زن - دختران ايالماي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2566
- 20 زن - دختران ايالماي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2567
40 - زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2568
- 40 زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2569
25 - زن - دختران گرگاناي  حرفه فني وآموزشكده  روزانه 2570
- 30 زن - دختران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2571
30 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2572
- 30 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2573
18 - - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2574
- 18 - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2575
16 - زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2576
- 16 زن - ريعتيدكتر ش -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2577
30 - - مرد پسران كرجاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2578
15 - زن - )س(زينب كبري -دختران همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2579
- 15 زن - )س(زينب كبري -دختران همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2580
36 - - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  هفني و حرفدانشكده  روزانه 2581
7 - زن مرد مركز آموزش عالي فيروزآباد نوبت دوم 2582
20 - - مرد رازي -پسران اردبيل اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2583
- 20 - مرد رازي -پسران اردبيل اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2584
22 - - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2585
- 22 - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2586
18 - - مرد دارالفنون -پسران بجنورد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2587
- 18 - مرد دارالفنون -ران بجنورد پساي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2588
18 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2589
- 18 - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2590
- 40 - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2591
40 - - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2592
- 40 - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2593
15 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2594
- 20 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2595
25 - - مرد شهيد مفتح -پسران شماره يك همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2596
- 25 - مرد شهيد مفتح -پسران شماره يك همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2597
20 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2598
- 20 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2599
25 - - مرد پسران قوچاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2600
- 25 - مرد پسران قوچاناي  فني و حرفهكده آموزش نوبت دوم 2601
20 - - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2602
- 20 - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2603
20 - زن - توحيد -دختران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  ت دومنوب 2604
- 20 زن - توحيد -دختران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2605
20 - زن - دختران ايالماي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2606
- 20 زن - دختران ايالماي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2607
40 - زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  ومنوبت د 2608
- 40 زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2609
25 - زن - دختران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2610
- 30 زن - دختران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2611
30 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2612
- 30 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2613
18 - - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2614
- 18 - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2615
16 - زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  حرفهفني و دانشكده  نوبت دوم 2616
- 16 زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2617
- 30 - مرد پسران كرجاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2618
15 - زن - )س(زينب كبري -دختران همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  دوم نوبت 2619
- 15 زن - )س(زينب كبري -دختران همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2620
- 36 - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2621
80 - زن مرد مشهد -خيام  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2622
80 - زن مرد تهران - سوره  تفاعيغيراندانشگاه  غيرانتفاعي 2623
80 - زن مرد آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2624
80 - زن مرد اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2625
80 - زن مرد نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2626
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد يزد(علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2627
80 - زن مرد آبيك -آبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2628
80 - زن مرد شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2629
80 - زن مرد اروميه - آفاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2630
نز مرد  - 80 آمل غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2631
80 - زن مرد تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2632
80 - زن مرد سبزوار -ابن يمين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2633
80 - زن مرد قوچان -اترك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2634
80 - زن مرد رشت -احرار  انتفاعيغيرمؤسسه  غيرانتفاعي 2635
80 - زن مرد شيراز -ارم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2636
60 - زن مرد گرگان -استرآباد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2637
80 - زن مرد مشهد -اسرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2638
80 - زن مرد تبريز - اسوه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2639
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 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد بجنورد -اشراق  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2640
80 - زن مرد كرمان -افضل كرماني  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2641
80 - زن مرد مشهد -اقبال الهوري  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2642
80 - زن مرد قزوين - البرز  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2643
80 - زن مرد يزد -) ع(امام جواد مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2644
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - امين  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2645
80 - زن مرد جهرم –انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2646
80 - زن مرد ساوه -انرژي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2647
80 - زن مرد قروه -ايرانمهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2648
80 - زن مرد ايوانكي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2649
80 - زن مرد ايالم -باختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2650
80 - زن مرد كرمان - بعثت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2651
80 - زن مرد شاهين شهر اصفهان -بنيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2652
80 - زن مرد مشهد -بينالود  غيرانتفاعيسه مؤس غيرانتفاعي 2653
80 - زن مرد بيهق ـ سبزوار غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2654
80 - زن مرد گناباد -پارس رضوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2655
80 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2656
80 - زن مرد زاهدان - پرتو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2657
80 - زن مرد فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2658
80 - زن مرد قم -پويش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2659
80 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2660
80 - زن مرد فردوس -پيروزان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2661
80 - زن مرد گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2662
80 - زن مرد شيراز - پيشتازان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2663
80 - زن مرد مشهد -تابران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2664
80 - زن مرد المرد -تابناك  غيرانتفاعيسسه مؤ غيرانتفاعي 2665
80 - زن مرد تاكستان استان قزوين -تاكستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2666
80 - زن مرد قم -تعالي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2667
80 - زن مرد گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2668
دمر 80 - زن  دامغان -توران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2669
80 - زن مرد مشهد - توس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2670
80 - زن مرد نيشابور -ثامن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2671
80 - زن مرد جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2672
80 - زن مرد كوهدشت -جويندگان علم  غيرانتفاعيسه مؤس غيرانتفاعي 2673
80 - زن مرد خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2674
80 - زن مرد كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2675
80 - زن مرد شيراز - حافظ  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2676
80 - زن مرد قم - حكمت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2677
80 - زن مرد قوچان - حكيم نظامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2678
80 - زن مرد مشهد -خاوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2679
80 - زن مرد بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2680
80 - زن مرد محمودآباد - خزر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2681
80 - زن مرد قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2682
80 - زن مرد فومن -دامون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2683
80 - زن مرد ياسوج -دانا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2684
80 - زن مرد اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  رانتفاعيغيمؤسسه  غيرانتفاعي 2685
80 - زن مرد تبريز -دانشوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2686
80 - زن مرد الهيجان - ديلمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2687
80 - زن مرد اصفهان -راغب اصفهاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2688
نز مرد  - 80 رشت -راهبرد شمال  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2689
80 - زن مرد ساري -راهيان نور  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2690
80 - زن مرد قزوين -رجا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2691
80 - زن - كرج -) ويژه خواهران(رسام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2692
ردم 80 - زن  سمنان - رشد دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2693

80 - زن مرد تبريز -رشديه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2694
80 - زن مرد زنجان -روزبه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2695
80 - زن مرد ساري -روزبهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2696
80 - زن مرد كرمانشاه -زاگرس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2697
80 - زن مرد ساري -سارويه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2698
80 - زن مرد ساري - ساريان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2699
80 - زن مرد ساعي ـ گرگان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2700
80 - زن مرد نيشابور - سبحان  يرانتفاعيغمؤسسه  غيرانتفاعي 2701
80 - زن مرد آمل -سبز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2702
80 - زن مرد اردبيل -سبالن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2703
80 - زن مرد اصفهان -سپهر غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2704
80 - زن مرد تبريز - سراج غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2705
80 - زن مرد رشت -سردار جنگل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2706
80 - زن مرد مشهد - سلمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2707
80 - زن مرد كوچصفهان رشت - سيماي دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2708
80 - زن مرد مشهد -ديز شان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2709
80 - زن مرد شاهرود غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2710
80 - زن مرد تنكابن - شفق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2711
80 - زن مرد گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2712
80 - زن مرد قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2713
80 - زن مرد آستارا - شهريار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2714
60 - زن مرد كرمانشاه -شهيد رضايي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2715
80 - زن مرد قائمشهر -صالحان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2716
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  يرانتفاعيغ 2717
80 - زن مرد اروميه -صبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2718
80 - زن مرد اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2719
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 كاربردي معماري ـعلمي  - 214  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 

حلم  دوره تحصيلي 
اول دوم زن مرد
80 - زن مرد قائمشهر -صنعتي قائم  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2720
80 - زن مرد بابل -صنعتي مازندران  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2721
80 - زن مرد بابل -طبري  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2722
80 - زن مرد كرمان -عرفان  تفاعيمؤسسه غيران غيرانتفاعي 2723
80 - زن مرد گرمسار - عالالدوله سمناني  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2724
80 - زن مرد بهنمير بابلسر -عالمه اميني  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2725
80 - زن مرد رفسنجان –عالمه جعفري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2726
ردم 80 - زن  چالوس - عالمه حلي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2727

80 - زن مرد قزوين - عالمه دهخدا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2728
80 - زن مرد قائمشهر - عالمه طبرسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2729
80 - زن مرد كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2730
80 - زن مرد نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2731
80 - زن مرد )شهرك مهاجران(اراك  -علم گستر مهاجران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2732
80 - زن مرد تبريز -علم و فناوري شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2733
80 - زن مرد گرمسار -علوم توسعه پايدار آريا  غيرانتفاعيؤسسه م غيرانتفاعي 2734
80 - زن مرد اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2735
80 - زن مرد علوم و فنون خوارزمي قشم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2736
80 - زن مرد همدان -ه عمران و توسع غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2737
80 - زن مرد قزوين -غزالي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2738
80 - زن مرد آبيك -غياث الدين جمشيد كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2739
80 - زن مرد ساوه -فخر رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2740
80 - زن مرد مشهد - فردوس  عيغيرانتفامؤسسه  غيرانتفاعي 2741
80 - زن مرد اصفهان -فرزانگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2742
80 - زن مرد الريجان -فرهمند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2743
79 - زن مرد كرمان -فرهيختگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2744
80 - زن مرد ساوه -فن ودانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2745
80 - زن مرد لنگرود -قدير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2746
80 - زن مرد رشت - كادوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2747
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد قزوين(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2748
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد خرمدره(كار  يغيرانتفاعمؤسسه  غيرانتفاعي 2749
80 - زن مرد اهواز -كارون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2750
80 - زن مرد محمودآباد - كاوش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2751
80 - زن مرد مشهد - كاويان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2752
80 - زن مرد كرمانشاه -كبير غرب  نتفاعيغيرامؤسسه  غيرانتفاعي 2753
80 - زن مرد كرمان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2754
80 - زن مرد رامسر -كسري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2755
80 - زن مرد اروميه -كمال  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2756
80 - زن مرد نوشهر -لك كمال الم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2757
80 - زن مرد كردكوي -كميل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2758
80 - زن مرد قزوين -كوثر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2759
80 - زن مرد گرگان -گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2760
80 - زن مرد كرمانشاه - ماري گنجينه هنر و مع غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2761
80 - زن مرد رودبار - گيل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2762
80 - زن مرد گرگان - المعي گرگاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2763
80 - زن مرد بوشهر - ليان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2764
80 - زن مرد سنندج -ماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2765
80 - زن مرد نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2766
80 - زن مرد رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2767
80 - زن مرد سلماس -معراج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2768
80 - زن مرد تهران -پارس معماري و هنر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2769
80 - زن مرد آباد پارس -مغان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2770
80 - زن مرد آبيك -موالنا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2771
80 - زن مرد مهر آيين ـ بندرانزلي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2772
80 - زن مرد اراك مهر غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2773
80 - زن مرد آبادان -مهر اروند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2774
80 - زن مرد رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2775
80 - زن مرد گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2776
80 - زن مرد قزوين -ميرعماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2777
80 - زن مرد تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2778
80 - زن مرد آباد نجف غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2779
80 - زن مرد شهركرد - نور هدايت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2780
80 - زن مرد اردبيل - نوين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2781
80 - زن مرد محمودآباد -نيما  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2782
80 - زن مرد تربت جام -وحدت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2783
80 - زن مرد ساري - هدف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2784
80 - زن مرد بيرجند -هرمزان  غيرانتفاعيمؤسسه  انتفاعيغير 2785
80 - زن مرد شيراز -هنر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2786
80 - زن مرد بروجرد -ياسين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2787
80 - زن مرد رشت -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2788
80 - زن مرد همدان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  رانتفاعيغي 2789
80 - زن مرد گلبهار -سناباد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2790

 مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي - 215

18 - - مرد   پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2791
- 18 - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2792
20 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2793
- 20 - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2794
20 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2795
- 10 - مرد شهيد محمد منتظري -هد پسران شماره يك مشاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2796
16 - - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2797
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 مهندسي تكنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي - 215  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
رشته كد

 دوره تحصيلي محل
اول دوم زن مرد
- 16 - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2798
18 - - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2799
- 18 - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2800
20 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2801
- 20 - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2802
10 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2803
- 20 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2804
15 - - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2805
- 15 - مرد شهيد محسن مهاجر -پسران شماره يك اصفهان اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2806
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد يزد(علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2807
80 - زن مرد تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2808
80 - زن مرد رشت -احرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2809
80 - زن مرد گرمسار -اديبان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2810
80 - زن مرد بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2811
70 - زن مرد الهيجان -انديشمند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2812
80 - زن مرد ساوه -انرژي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2813
80 - زن مرد شاهين شهر اصفهان -بنيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2814
80 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2815
80 - زن مرد شيراز -پاسارگاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2816
80 - زن مرد ياسوج -پويا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2817
80 - زن مرد فردوس -پيروزان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2818
80 - زن مرد گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2819
80 - زن مرد سنندج -توسعه دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2820
80 - زن مرد آباد نجف -جامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2821
80 - زن مرد جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2822
80 - زن مرد اصفهان -راغب اصفهاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2823
80 - زن مرد سمنان - رشد دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2824
80 - زن مرد زنجان -روزبه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2825
80 - زن مرد ساري -روزبهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2826
80 - زن مرد كرمانشاه -زاگرس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2827
80 - زن مرد ايالم -سفير دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2828
80 - زن مرد گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2829
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2830
80 - زن مرد صنعتي مراغه غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2831
80 - زن مرد كرمان -عرفان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2832
80 - زن مرد نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2833
80 - زن مرد اروميه -علم و فن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2834
80 - زن مرد امير كال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2835
80 - زن مرد ساوه -فخر رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2836
80 - زن مرد اصفهان -فرزانگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2837
80 - - مرد رشت - دوس كا غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2838
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد خرمدره(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2839
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2840
80 - زن مرد رامسر -كسري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2841
80 - زن مرد قزوين -كوثر  غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي 2842
80 - زن مرد آق قال گلستان -لقمان حكيم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2843
80 - زن مرد بوشهر - ليان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2844
80 - زن مرد نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2845
80 - زن مرد آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي 2846
80 - زن مرد رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2847
80 - زن مرد گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2848
80 - زن مرد بيرجند -هرمزان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2849
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36 - - مرد   عالمه حسن زاده آملي - پسران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2850
- 36 - مرد عالمه حسن زاده آملي - پسران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2851
25 - - مرد شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  زانهرو 2852
- 25 - مرد شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2853
20 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2854
- 15 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2855
23 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2856
- 23 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2857
32 - - مرد پسران بندرانزلياي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 2858
- 32 - مرد پسران بندرانزلياي  هفني و حرفآموزشكده  روزانه 2859
36 - - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 2860
36 - - مرد عالمه حسن زاده آملي - پسران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2861
- 36 - مرد زاده آملي عالمه حسن - پسران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2862
25 - - مرد شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2863
- 25 - مرد شهيد يزدان پناه - پسران سنندج اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2864
15 - - مرد ظريشهيد محمد منت -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2865
- 20 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2866
22 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2867
- 22 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2868
32 - - مرد پسران بندرانزلياي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2869
- 32 - مرد پسران بندرانزلياي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 2870
- 36 - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 2871
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد يزد(علم و هنر  يرانتفاعيغدانشگاه  غيرانتفاعي 2872
80 - زن مرد تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2873
80 - زن مرد قوچان -اترك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2874
80 - - مرد رشت -احرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2875
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 دسي تكنولوژي مكانيك خودرومهن - 215  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد گرمسار -اديبان  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2876
80 - زن مرد بجنورد -اشراق  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2877
70 - - مرد الهيجان -انديشمند  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2878
80 - زن مرد آبيك -اوج  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2879
80 - زن مرد قروه -ايرانمهر  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2880
80 - زن مرد انشاهين شهر اصفه -بنيان  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2881
80 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2882
80 - زن مرد فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2883
80 - زن مرد ياسوج -پويا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2884
80 - زن مرد فردوس -ن پيروزا غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2885
80 - زن مرد تاكستان استان قزوين -تاكستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2886
80 - زن مرد گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2887
80 - زن مرد جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2888
80 - زن مرد قم - حكمت  يرانتفاعيغمؤسسه  غيرانتفاعي 2889
80 - زن مرد قوچان - حكيم نظامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2890
80 - زن مرد بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2891
80 - زن مرد تنكابن -رودكي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2892
80 - زن مرد كرمانشاه -گرس زا غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2893
80 - زن مرد ساري -سارويه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2894
80 - زن مرد ايالم -سفير دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2895
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2896
80 - زن مرد قائمشهر -م صنعتي قائ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2897
80 - زن مرد كرمان -عرفان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2898
80 - زن مرد بهنمير بابلسر -عالمه اميني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2899
80 - زن مرد نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2900
80 - زن مرد شيروان -علم و ادب نوين  نتفاعيغيرامؤسسه  غيرانتفاعي 2901
80 - زن مرد گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2902
80 - - مرد رشت - كادوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2903
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد خرمدره(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2904
80 - زن مرد محمودآباد - كاوش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2905
80 - زن مرد رودبار - گيل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2906
80 - زن مرد آق قال گلستان -لقمان حكيم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2907
80 - - مرد بندرانزلي - موج  غيرانتفاعيمؤسسه  اعيغيرانتف 2908
80 - زن مرد رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2909
80 - زن مرد گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2910
80 - - مرد اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2911
80 - زن مرد جيرفت -نگين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2912
80 - زن مرد تربت جام -وحدت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2913
80 - زن مرد زاهدان - هاتف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2914
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برداري كشور با داشتن حداقل  كاركنان سازمان نقشه  ويژه

 روزانه 2915 سازمان نقشه برداري كشور -زشكده فني نقشه برداري آمو 5 - زن مرد  سه سال سابقه كار در اين سازمان
25 - زن مرد شرايط در انتهاي دفترچه/ پذيرش با شرايط خاص سازمان نقشه برداري كشور -آموزشكده فني نقشه برداري  روزانه 2916

21 - زن مرد )محل تحصيل آموزشكده فني و مهندسي مرند(دانشگاه تبريز  هروزان 2917
20 - - مرد )آباد كتول محل تحصيل دانشكده علي(گرگان  -دانشگاه گلستان  روزانه 2918

60 - زن مرد انتهاي دفترچه شرايط در سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح -آموزشكده فني نقشه برداري  نوبت دوم 2919
30 - زن مرد شرايط در انتهاي دفترچه/ پذيرش با شرايط خاص سازمان نقشه برداري كشور -فني نقشه برداري آموزشكده  نوبت دوم 2920

14 - زن مرد )محل تحصيل آموزشكده فني و مهندسي مرند(دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2921
5 - - مرد )آباد كتول محل تحصيل دانشكده علي(گرگان  -دانشگاه گلستان  نوبت دوم 2922
80 - زن مرد شيراز - نا آپادا غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2923
80 - زن مرد اروميه - آفاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2924
80 - زن مرد بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2925
80 - زن مرد قزوين - البرز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2926
80 - زن مرد يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2927
70 - زن مرد الهيجان -انديشمند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2928
80 - زن مرد شاهين شهر اصفهان -بنيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2929
80 - زن مرد فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2930
80 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   پ يغيرانتفاعمؤسسه  غيرانتفاعي 2931
80 - زن مرد گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2932
80 - زن مرد كوهدشت -جويندگان علم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2933
80 - زن مرد قم - حكمت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2934
80 - زن مرد مشهد - خراسان  غيرانتفاعيسه مؤس غيرانتفاعي 2935
80 - زن مرد بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2936
80 - زن مرد مشهد -خردگرايان مطهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2937
80 - زن مرد قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2938
80 - زن مرد ياسوج -دانا  غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي 2939
80 - زن مرد اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2940
80 - زن مرد ساري -روزبهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2941
80 - زن مرد ساري -سارويه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2942
80 - زن مرد ساري - ساريان  غيرانتفاعيه مؤسس غيرانتفاعي 2943
80 - زن مرد نيشابور - سبحان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2944
80 - زن مرد تبريز -سراج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2945
80 - زن مرد ايالم -سفير دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2946
80 - زن مرد گنبد كاووس -شمس  تفاعيغيرانمؤسسه  غيرانتفاعي 2947
80 - زن مرد قائمشهر -صالحان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2948
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2949
80 - زن مرد كرمان -عرفان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2950
80 - زن مرد رفسنجان - مه جعفري عال غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2951
80 - زن مرد نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2952
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 مهندسي تكنولوژي نقشه برداري -  216  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد )شهرك مهاجران(اراك  -علم گستر مهاجران  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2953
80 - زن مرد گرمسار -علوم توسعه پايدار آريا  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2954
80 - زن مرد علوم و فنون خوارزمي قشم مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2955
80 - زن مرد همدان -عمران و توسعه  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2956
80 - زن مرد ميانه -عين القضات  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2957
80 - زن مرد اصفهان -فرزانگان  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 2958
80 - زن مرد اروميه –كمال  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2959
ردم 80 - زن  قزوين -كوثر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2960

80 - زن مرد گرگان - المعي گرگاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2961
80 - زن مرد آق قال گلستان -لقمان حكيم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2962
80 - زن مرد بوشهر - ليان  غيرانتفاعيمؤسسه  عيغيرانتفا 2963
80 - زن مرد آبيك -موالنا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2964
80 - زن مرد كرمان - مهر آوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2965
80 - زن مرد رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2966
80 - زن مرد گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2967
80 - زن مرد آباد نجف غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2968
80 - زن مرد بروجرد -ياسين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2969
80 - زن مرد رشت -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2970
80 - زن مرد همدان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2971
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80 - زن مرد   اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 2972
80 - زن مرد آبيك -آبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2973
80 - زن مرد شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2974
80 - زن مرد خرمشهر - اروندان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2975
80 - زن مرد مشهد -اقبال الهوري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2976
80 - زن مرد ايوانكي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2977
80 - زن مرد كرمان - بعثت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2978
80 - زن مرد اصفهانشاهين شهر  -بنيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2979
80 - زن مرد مشهد -بينالود  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2980
80 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2981
80 - زن مرد فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2982
80 - زن مرد مشهد -تابران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2983
80 - زن مرد اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2984
80 - زن - كرج -) ويژه خواهران(رسام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2985
80 - زن مرد ساري - ساريان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2986
80 - زن مرد مشهد -شانديز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2987
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2988
80 - زن مرد اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2989
80 - زن مرد قائمشهر -صنعتي قائم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2990
80 - زن مرد كرمان -عرفان  تفاعيغيرانمؤسسه  غيرانتفاعي 2991
80 - زن مرد قزوين - عالمه دهخدا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2992
80 - زن مرد )شهرك مهاجران(اراك  -علم گستر مهاجران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2993
80 - زن مرد اروميه -علم و فن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2994
80 - زن مرد گرمسار -علوم توسعه پايدار آريا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2995
80 - زن مرد اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2996
80 - زن مرد علوم و فنون خوارزمي قشم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2997
80 - زن مرد رامسر -كسري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2998
80 - زن مرد نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 2999
80 - زن مرد كرمانشاه - گنجينه هنر و معماري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3000
80 - زن مرد گرگان - المعي گرگاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3001
80 - زن مرد تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3002
80 - زن مرد آبيك -موالنا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3003
80 - زن مرد رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3004
80 - زن مرد آباد نجف غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3005
80 - زن مرد ساري - هدف  غيرانتفاعيسه مؤس غيرانتفاعي 3006
80 - زن مرد همدان -هگمتانه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3007
80 - زن مرد رشت -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3008
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18 - - مرد   پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3009
- 18 - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3010
18 - - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3011
- 18 - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3012

 مهندسي اجرايي عمران - 232

60 - - مرد   )ه فني فردوسمحل تحصيل دانشكد(دانشگاه بيرجند  روزانه 3013
21 - زن مرد )محل تحصيل آموزشكده فني و مهندسي مرند(دانشگاه تبريز  روزانه 3014
40 - زن مرد دانشگاه تربت حيدريه روزانه 3015
- 30 زن مرد اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  روزانه 3016
23 - - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3017
- 23 - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3018
20 - - مرد پسران ايالماي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3019
- 20 - مرد پسران ايالماي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3020
30 - - مرد ران بابلپساي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3021
- 30 - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3022
27 - - مرد دارالفنون -پسران بجنورد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3023
- 27 - مرد دارالفنون -پسران بجنورد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3024
25 - - مرد ابن حسام -پسران بيرجند اي  فهفني و حرآموزشكده  روزانه 3025
- 25 - مرد ابن حسام -پسران بيرجند اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3026
22 - - مرد آباد خرمپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3027
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 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 گاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانش نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
- 22 - مرد آباد خرمپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3028
36 - - مرد مالصدرا -پسران رامسر اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3029
- 36 - مرد مالصدرا -ر پسران رامساي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3030
18 - - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3031
- 18 - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3032
22 - - مرد پسران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3033
- 22 - مرد پسران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  وزانهر 3034
36 - - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3035
- 36 - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3036
25 - - مرد )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3037
- 25 - مرد )ع(ثامن الحجج -ه دو مشهد پسران شماراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3038
20 - - مرد )ع(امام علي - پسران شماره دو يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3039
- 20 - مرد )ع(امام علي - پسران شماره دو يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3040
20 - - مرد شهيد قاضي طباطبايي - ه پسران شماره يك ارومياي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3041
- 20 - مرد شهيد قاضي طباطبايي - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3042
22 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3043
- 25 - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3044
40 - - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3045
36 - - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3046
- 36 - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  نهروزا 3047
40 - - مرد پسران شماره يك كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3048
- 30 - مرد پسران شماره يك كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3049
20 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3050
- 12 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3051
30 - - مرد شهيد مفتح -پسران شماره يك همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3052
- 30 - مرد شهيد مفتح -پسران شماره يك همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3053
20 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  رفهفني و حآموزشكده  روزانه 3054
- 20 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3055
18 - - مرد پسران قزويناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3056
- 18 - مرد پسران قزويناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3057
22 - - مرد پسران قماي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3058
20 - - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3059
- 20 - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3060
30 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 3061
- 30 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 3062
18 - - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 3063
- 18 - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 3064
35 - - مرد )ع(امام علي -پسران كردكوي اي  و حرفه فنيدانشكده  روزانه 3065
14 - زن مرد )محل تحصيل آموزشكده فني و مهندسي مرند(دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3066
- 15 زن مرد اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  نوبت دوم 3067
22 - - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3068
- 22 - مرد شهيد بهشتي -پسران اردكان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3069
20 - - مرد پسران ايالماي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3070
- 20 - مرد پسران ايالماي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3071
30 - - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3072
- 30 - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3073
18 - - مرد دارالفنون -پسران بجنورد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3074
- 18 - مرد دارالفنون -پسران بجنورد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3075
25 - - مرد ابن حسام -پسران بيرجند اي  هفني و حرفآموزشكده  نوبت دوم 3076
- 25 - مرد ابن حسام -پسران بيرجند اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3077
20 - - مرد آباد خرمپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3078
- 20 - مرد آباد خرمپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3079
36 - - مرد مالصدرا -پسران رامسر اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3080
- 36 - مرد مالصدرا -پسران رامسر اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3081
18 - - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3082
- 18 - مرد پسران رشتاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3083
20 - - مرد پسران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3084
- 20 - مرد پسران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3085
36 - - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3086
- 36 - مرد پسران سمناناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3087
25 - - مرد )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3088
- 25 - مرد )ع(ثامن الحجج -پسران شماره دو مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3089
20 - - مرد )ع(امام علي - پسران شماره دو يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3090
- 20 - مرد )ع(امام علي - پسران شماره دو يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3091
20 - - مرد شهيد قاضي طباطبايي - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3092
- 20 - مرد شهيد قاضي طباطبايي - پسران شماره يك اروميه اي  فني و حرفهآموزشكده  دوم نوبت 3093
22 - - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3094
- 25 - مرد پسران شماره يك تبريزاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3095
- 40 - مرد )ع(امام محمدباقر -پسران شماره يك ساري اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3096
36 - - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهه آموزشكد نوبت دوم 3097
- 36 - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3098
30 - - مرد پسران شماره يك كرمانشاهاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3099
- 40 - مرد پسران شماره يك كرمانشاهي ا فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3100
12 - - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3101
- 20 - مرد شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3102
30 - - مرد شهيد مفتح -ران شماره يك همدان پساي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3103
- 30 - مرد شهيد مفتح -پسران شماره يك همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3104
20 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3105
- 20 - مرد شهيد صدوقي - ه يك يزد پسران شماراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3106
18 - - مرد پسران قزويناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3107
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 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
- 18 - مرد پسران قزويناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3108
22 - - مرد پسران قماي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3109
20 - - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3110
- 20 - مرد شهيد رجايي -پسران كاشان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3111
30 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 3112
- 30 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 3113
18 - - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 3114
- 18 - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 3115
- 35 - مرد )ع(امام علي -پسران كردكوي اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 3116
60 - زن مرد چابهار غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3117
80 - زن مرد آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3118
80 - زن مرد اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3119
80 - زن مرد مشهد - صنعتي سجاد  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3120
80 - زن مرد نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3121
80 - زن مرد )صيل واحد يزدمحل تح(علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3122
80 - زن مرد آبيك -آبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3123
80 - زن مرد شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3124
80 - زن مرد اروميه - آفاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3125
80 - زن مرد ردبروج - آفرينش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3126
80 - زن - تهران -) ويژه خواهران(آل طه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3127
80 - زن مرد آمل غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3128
80 - زن مرد تنكابن - آيندگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3129
80 - زن مرد سبزوار -ابن يمين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3130
80 - زن مرد قوچان -اترك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3131
80 - زن مرد رشت -احرار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3132
80 - زن مرد خرمشهر - اروندان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3133
80 - زن مرد مشهد -اسرار  غيرانتفاعيمؤسسه  اعيغيرانتف 3134
80 - زن مرد بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3135
50 - زن مرد كرمان -افضل كرماني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3136
80 - زن مرد مشهد -اقبال الهوري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3137
80 - زن مرد قزوين - البرز  غيرانتفاعيمؤسسه  فاعيغيرانت 3138
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - امين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3139
70 - زن مرد الهيجان -انديشمند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3140
80 - زن مرد ساوه -انرژي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3141
80 - زن مرد قروه -ايرانمهر  غيرانتفاعيمؤسسه  رانتفاعيغي 3142
80 - زن مرد مالير -ايمان و انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3143
80 - زن مرد ايوانكي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3144
80 - زن مرد ايالم -باختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3145
80 - زن مرد آبيك -بصير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3146
80 - زن مرد كرمان - بعثت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3147
80 - زن مرد شاهين شهر اصفهان -بنيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3148
80 - زن مرد مشهد -بينالود  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3149
80 - زن مرد بيهق ـ سبزوار غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3150
ردم 80 - زن  مهر فارس - پارس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3151

80 - زن مرد گناباد -پارس رضوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3152
80 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3153
80 - زن مرد فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيمؤسسه  يرانتفاعيغ 3154
80 - زن مرد ياسوج -پويا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3155
80 - زن مرد قم -پويش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3156
80 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3157
80 - زن مرد فردوس -پيروزان  غيرانتفاعيمؤسسه  فاعيغيرانت 3158
80 - زن مرد گلپايگان -پيام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3159
80 - زن مرد شيراز - پيشتازان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3160
80 - زن مرد المرد -تابناك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3161
80 - زن مرد تاكستان استان قزوين -تاكستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3162
80 - زن مرد قم -تعالي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3163
80 - زن مرد بهشهر -تميشان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3164
80 - زن مرد گلوگاه مازندران -توحيد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3165
80 - زن مرد دامغان -توران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3166
80 - زن مرد مشهد - توس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3167
80 - زن مرد سنندج -توسعه دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3168
80 - زن مرد آباد نجف -جامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3169
80 - زن مرد جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيمؤسسه  اعيغيرانتف 3170
80 - زن مرد كوهدشت -جويندگان علم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3171
80 - زن مرد اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3172
80 - زن مرد خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3173
80 - زن مرد كرمانشاه -هي جهاد دانشگا غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3174
80 - زن مرد شيراز - حافظ  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3175
80 - زن مرد قم - حكمت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3176
80 - زن مرد قوچان - حكيم نظامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3177
80 - زن مرد وردبجن -حكيمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3178
80 - زن مرد مشهد -خاوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3179
80 - زن مرد مشهد - خراسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3180
80 - زن مرد بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3181
80 - زن مرد محمودآباد - خزر  غيرانتفاعيمؤسسه  انتفاعيغير 3182
80 - زن مرد قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3183
80 - زن مرد فومن -دامون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3184
80 - زن مرد اصفهان - دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3185
80 - زن مرد ساوه -دانشستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3186
80 - زن مرد تبريز -دانشوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3187



 21شماره جدول /ها جداول كدرشته محل/فصل دوم            1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته    58 صفحه    21جدول شماره /ها كدرشته محلجداول /فصل دوم  
 

 مهندسي اجرايي عمران - 232  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد الهيجان - ديلمان  رانتفاعيمؤسسه غي غيرانتفاعي 3188
80 - زن مرد اصفهان -راغب اصفهاني  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3189
80 - زن مرد ساري -راهيان نور  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3190
80 - زن مرد قزوين -رجا  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3191
80 - زن مرد رامسر - رحمان  يرانتفاعيمؤسسه غ غيرانتفاعي 3192
80 - زن مرد سمنان - رشد دانش  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3193
80 - زن مرد تبريز –رشديه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3194
80 - زن مرد زنجان -روزبه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3195
80 - زن مرد ساري -روزبهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3196
80 - زن مرد برازجان -رهجويان دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3197
80 - زن مرد كرمانشاه -زاگرس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3198
80 - زن مرد خوي -زرينه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3199
80 - زن مرد شيراز - زند دانش گستر مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4611
80 - زن مرد ساري -سارويه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3200
80 - زن مرد ساري - ساريان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3201
80 - زن مرد نيشابور - سبحان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3202
80 - زن مرد آمل -ز سب غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3203
80 - زن مرد تبريز -سراج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3204
80 - زن مرد رشت -سردار جنگل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3205
80 - زن مرد ايالم -سفير دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3206
80 - زن مرد مشهد - سلمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3207
80 - زن مرد كوچصفهان رشت - سيماي دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3208
80 - زن مرد كاشان - سينا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3209
80 - زن مرد شاهرود غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3210
80 - زن مرد وسگنبد كاو - شرق گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3211
80 - زن مرد تنكابن - شفق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3212
80 - زن مرد گنبد كاووس -شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3213
80 - زن مرد قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3214
80 - زن مرد آستارا - شهريار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3215
60 - زن مرد كرمانشاه -شهيد رضايي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3216
80 - زن مرد قائمشهر -صالحان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3217
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3218
80 - - مرد تهران -) ادرانويژه بر(صدر المتالهين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3219
80 - زن مرد قائمشهر -صنعتي قائم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3220
80 - زن مرد بابل -صنعتي مازندران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3221
80 - زن مرد صنعتي مراغه غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3222
80 - زن مرد بابل -طبري  يغيرانتفاعمؤسسه  غيرانتفاعي 3223
80 - زن مرد كرمان -عرفان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3224
80 - زن مرد شاهين شهر اصفهان - عقيق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3225
80 - زن مرد گرمسار - عالالدوله سمناني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3226
80 - زن مرد رفسنجان - عالمه جعفري  يرانتفاعيغمؤسسه  غيرانتفاعي 3227
80 - زن مرد چالوس - عالمه حلي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3228
80 - زن مرد قزوين - عالمه دهخدا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3229
80 - زن مرد قائمشهر - عالمه طبرسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3230
نز مرد  - 80 كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3231
80 - زن مرد نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3232
80 - زن مرد )شهرك مهاجران(اراك  -علم گستر مهاجران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3233
80 - زن مرد شيروان -ادب نوين علم و  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3234
80 - زن مرد اروميه -علم و فن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3235
80 - زن مرد گرمسار -علوم توسعه پايدار آريا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3236
80 - زن مرد امير كال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيمؤسسه  تفاعيغيران 3237
80 - زن مرد اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3238
80 - زن مرد علوم و فنون خوارزمي قشم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3239
80 - زن مرد همدان -عمران و توسعه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3240
80 - زن مرد ميانه -ين القضات ع غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3241
80 - زن مرد قزوين -غزالي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3242
80 - زن مرد آبيك -غياث الدين جمشيد كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3243
80 - زن مرد گوگان آذر شهر -فخر ايرانيان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3244
نز مرد  - 80 ساوه -فخر رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3245
80 - زن مرد گرگان -فخرالدين اسعد گرگاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3246
80 - زن مرد اصفهان -فرزانگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3247
79 - زن مرد كرمان -فرهيختگان  غيرانتفاعيمؤسسه  تفاعيغيران 3248
80 - زن مرد ساوه -فن ودانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3249
80 - - مرد لنگرود -قدير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3250
80 - زن مرد رشت - كادوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3251
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  انتفاعيغير 3252
80 - زن مرد كرمانشاه -كبير غرب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3253
80 - زن مرد كرمان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3254
80 - زن مرد رامسر -كسري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3255
80 - زن مرد اروميه -كمال  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3256
نز مرد  - 80 كردكوي -كميل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3257
80 - زن مرد قزوين -كوثر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3258
80 - زن مرد رشت -كوشيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3259
80 - زن مرد گرگان -گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3260
80 - زن مرد كرمانشاه - گنجينه هنر و معماري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3261
80 - زن مرد رودبار - گيل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3262
80 - زن مرد گرگان - المعي گرگاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3263
80 - زن مرد آق قال گلستان -لقمان حكيم  غيرانتفاعيمؤسسه  اعيغيرانتف 3264
80 - زن مرد بوشهر - ليان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3265
80 - زن مرد نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3266
80 - زن مرد رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3267



 22شماره ول جد/ها جداول كدرشته محل/فصل دوم             1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته    59 صفحه                     22ول شماره جد/ها درشته محلجداول ك/فصل دوم  
 

 مهندسي اجرايي عمران - 232  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد تهران -معماري و هنر پارس  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3268
80 - زن مرد آباد پارس -مغان  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3269
80 - زن مرد اردبيل -مقدس اردبيلي  فاعيمؤسسه غيرانت غيرانتفاعي 3270
80 - زن مرد بندرانزلي - موج  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3271
80 - زن مرد آبيك -موالنا  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3272
80 - زن مرد آستانه اشرفيه -مهر آستان  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3273
80 - زن مرد كرمان –مهر آوران  غيرانتفاعيسسه مؤ غيرانتفاعي 3274
80 - زن مرد مهر آيين ـ بندرانزلي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3275
80 - زن مرد مهر اراك غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3276
80 - زن مرد آبادان -مهر اروند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3277
80 - زن مرد رفسنجان -ميثاق  غيرانتفاعيسه مؤس غيرانتفاعي 3278
80 - زن مرد گرگان -ميرداماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3279
80 - زن مرد مهاباد - ميعاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3280
80 - زن مرد آباد نجف غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3281
80 - زن مرد اردبيل - نوين  عيغيرانتفامؤسسه  غيرانتفاعي 3282
80 - زن مرد زاهدان - هاتف  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3283
80 - زن مرد آمل - هراز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3284
80 - زن مرد بيرجند -هرمزان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3285
80 - زن مرد بندرگز -هيركانيا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3286
80 - زن مرد بروجرد -ياسين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3287
80 - زن مرد رشت -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3288
80 - زن مرد همدان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3289
********************************************  

  آموزشي كشاورزي و منابع طبيعيهاي گروه  كدرشته محل -22جدول شماره 
 مهندسي آبياري -  301

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
30 - زن مرد   )ومنابع طبيعي مغان محل تحصيل دانشكده كشاورزي(ردبيل ا -دانشگاه محقق اردبيلي  روزانه 3290

60 - زن مرد كرج –آموزشكده كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي  نوبت دوم 3291
15 - زن مرد )ومنابع طبيعي مغان محل تحصيل دانشكده كشاورزي(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  نوبت دوم 3292
80 - زن مرد ساري -سنا  غيرانتفاعيه مؤسس غيرانتفاعي 3293

 كاربردي آلودگي محيط زيست -علمي  -  302

80 - زن مرد   مشهد -خردگرايان مطهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3294
80 - زن مرد مينودشت -ميالد گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3295

 محيط زيست - مهندسي منابع طبيعي  -  302

80 - زن مرد   گرگان -بهاران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3296
80 - زن مرد قائمشهر - تجن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3297
80 - زن مرد سنندج -توسعه دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3298
80 - زن مرد بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3299
80 - زن مرد مشهد -خردگرايان مطهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3300
80 - زن مرد ساعي ـ گرگان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3301
80 - زن مرد اردبيل -سبالن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3302
80 - زن مرد ساري -سنا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3303
80 - زن مرد اروميه -صبا  غيرانتفاعيسه مؤس غيرانتفاعي 3304
80 - زن مرد كوچصفهان رشت -قدر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3305
80 - زن مرد مهر آيين ـ بندرانزلي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3306

 كاربردي پرورش طيور - علمي  - 304

50 - زن مرد   روزانه 3307 دانشگاه گنبد
30 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران شهريار روزانه 3308
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران شهريار روزانه 3309
30 - - مرد رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  روزانه 3310
30 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور روزانه 3311
- 30 - مرد نيشابورآموزشكده كشاورزي پسران  روزانه 3312
30 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران شهريار نوبت دوم 3313
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران شهريار نوبت دوم 3314
30 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور نوبت دوم 3315
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور نوبت دوم 3316

 مهندسي توليدات دامي -  306

15 - زن مرد   روزانه 3317 دانشگاه جيرفت
30 - زن مرد )منابع طبيعي مغان و محل تحصيل دانشكده كشاورزي(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  روزانه 3318
35 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران ساري روزانه 3319
- 35 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران ساري روزانه 3320
30 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران شهريار روزانه 3321
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران شهريار روزانه 3322
20 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران مراغه روزانه 3323
- 20 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران مراغه روزانه 3324
30 - - مرد ورزي پسران نيشابورآموزشكده كشا روزانه 3325
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور روزانه 3326
15 - زن مرد نوبت دوم 3327 دانشگاه جيرفت
15 - زن مرد )ومنابع طبيعي مغان محل تحصيل دانشكده كشاورزي(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  نوبت دوم 3328
25 - - مرد شاورزي پسران ساريآموزشكده ك نوبت دوم 3329
- 25 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران ساري نوبت دوم 3330
30 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران شهريار نوبت دوم 3331
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران شهريار نوبت دوم 3332



 22شماره ول جد/ها جداول كدرشته محل/فصل دوم             1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت
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 مهندسي توليدات دامي -  306  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
20 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران مراغه نوبت دوم 3333
- 20 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران مراغه نوبت دوم 3334
30 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور نوبت دوم 3335
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور نوبت دوم 3336
80 - زن مرد قائمشهر - تجن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3337
80 - زن مرد تنكابن -رودكي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3338
80 - زن مرد مهر آيين ـ بندرانزلي غيرانتفاعيمؤسسه  انتفاعيغير 3339

 مهندسي توليدات گياهي -  307

  12 13 - 25 )محل تحصيل مركز آموزش عالي بردسير(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر  روزانه 3340
30 - زن مرد )ومنابع طبيعي مغان محل تحصيل دانشكده كشاورزي(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  روزانه 3341
30 - - مرد ران نيشابورآموزشكده كشاورزي پس روزانه 3342
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور روزانه 3343
12 13 - 25 )محل تحصيل مركز آموزش عالي بردسير(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر  نوبت دوم 3344
15 - زن مرد )نومنابع طبيعي مغا محل تحصيل دانشكده كشاورزي(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  نوبت دوم 3345
30 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور نوبت دوم 3346
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور نوبت دوم 3347
80 - زن مرد اروميه - آفاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3348
80 - زن مرد گرگان -بهاران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3349
80 - زن مرد بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3350
60 - زن مرد محالت - مهرگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3351

 مهندسي توليدات گياهي گرايش باغباني -  307

30 - زن مرد   دانشكده كشاورزي شيروان روزانه 3352
45 - زن مرد دانشگاه تربت حيدريه روزانه 3353
15 - زن مرد روزانه 4606 جيرفتدانشگاه 
50 - زن مرد )شهر محل تحصيل دانشكده كشاورزي مشگين(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  روزانه 3354
35 - زن مرد روزانه 3355 دانشگاه مراغه
60 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان روزانه 3356
20 - زن مرد يرواندانشكده كشاورزي ش نوبت دوم 3357
10 - زن مرد دانشگاه تربت حيدريه نوبت دوم 3358
15 - زن مرد نوبت دوم 4607 جيرفتدانشگاه 
50 - زن مرد )شهر محل تحصيل دانشكده كشاورزي مشگين(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  نوبت دوم 3359
10 - زن مرد نوبت دوم 3360 دانشگاه مراغه
30 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان نوبت دوم 3361
80 - زن مرد ساري -سنا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3362
80 - زن مرد اروميه -صبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3363
80 - زن مرد كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3364

 هي گرايش زراعتمهندسي توليدات گيا -  307

30 - زن مرد   دانشكده كشاورزي شيروان روزانه 3365
15 - زن مرد روزانه 4608 جيرفتدانشگاه 
50 - زن مرد )محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب(دانشگاه شيراز  روزانه 3366
50 - زن مرد روزانه 3367 دانشگاه گنبد
50 - زن مرد )شهر محل تحصيل دانشكده كشاورزي مشگين(اردبيل  -اردبيلي  دانشگاه محقق روزانه 3368
35 - زن مرد روزانه 3369 دانشگاه مراغه
60 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان روزانه 3370
30 - - مرد رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  روزانه 3371
- 30 - مرد رضوان -كرمان آموزشكده كشاورزي پسران  روزانه 3372
20 - زن مرد دانشكده كشاورزي شيروان نوبت دوم 3373
15 - زن مرد نوبت دوم 4609 جيرفتدانشگاه 
50 - زن مرد )شهر محل تحصيل دانشكده كشاورزي مشگين(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  نوبت دوم 3374
10 - زن مرد نوبت دوم 3375 دانشگاه مراغه
30 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان نوبت دوم 3376
15 - - مرد رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  نوبت دوم 3377
- 15 - مرد رضوان -آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  نوبت دوم 3378
80 - زن مرد كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3379

 كاربردي توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر ـعلمي  -  307

30 - زن مرد   دانشكده كشاورزي شيروان روزانه 3380
40 - زن مرد روزانه 3381 دانشگاه اراك
45 - زن مرد دانشگاه تربت حيدريه روزانه 3382
50 - زن مرد )شهر كشاورزي مشگينمحل تحصيل دانشكده (اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  روزانه 3383
30 - - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3384
- 30 - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3385
20 - زن مرد دانشكده كشاورزي شيروان نوبت دوم 3386
10 - زن مرد نوبت دوم 3387 دانشگاه اراك
10 - زن مرد دانشگاه تربت حيدريه نوبت دوم 3388
50 - زن مرد )شهر محل تحصيل دانشكده كشاورزي مشگين(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  نوبت دوم 3389
30 - - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3390
- 30 - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  بت دومنو 3391
80 - زن مرد اروميه - آفاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3392
80 - زن مرد گرگان -بهاران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3393
80 - زن مرد كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3394
80 - زن مرد بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  فاعيغيرانت 3395
80 - زن مرد خوي -زرينه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3396
80 - زن مرد ساعي ـ گرگان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3397
80 - زن مرد ساري -سنا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3398
80 - زن مرد كوچصفهان رشت -قدر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3399
60 - زن مرد محالت - مهرگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3400

 كاربردي مديريت تلفيقي آفات ـعلمي  -  307

18 - - مرد   آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت روزانه 3401
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 كاربردي مديريت تلفيقي آفات ـعلمي  -  307  ادامه

 جنس پذيرش  حاتتوضي
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
- 18 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت روزانه 3402
18 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت نوبت دوم 3403
- 18 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت نوبت دوم 3404
80 - زن مرد گرگان -بهاران  نتفاعيغيرامؤسسه  غيرانتفاعي 3405
60 - زن مرد محالت - مهرگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3406
80 - زن مرد كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3407

 كاربردي توليد و پرورش گل و گياهان زينتي ـعلمي  -  307

18 - - مرد   ن پاكدشتآموزشكده كشاورزي پسرا روزانه 3408
- 18 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت روزانه 3409
18 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت نوبت دوم 3410
- 18 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت نوبت دوم 3411
60 - زن مرد محالت - مهرگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3412

 جنگلداري ـمهندسي منابع طبيعي  - 308

50 - زن مرد   روزانه 3413 دانشگاه گنبد
 كاربردي تكثير و پرورش آبزيان ـعلمي  -  309

50 - زن مرد   روزانه 3414 دانشگاه گنبد
80 - زن مرد اروميه - آفاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3415
80 - زن مرد ساعي ـ گرگان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3416

 شيالت ـمهندسي منابع طبيعي  -  309

80 - زن مرد   بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3417
80 - زن مرد محمودآباد - خزر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3418
80 - زن مرد مهر آيين ـ بندرانزلي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3419

 ربردي صيد و بهره برداري آبزيانكا ـعلمي  -  309

80 - زن مرد   تنكابن –رودكي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3420
 كاربردي فرآوري محصوالت شيالتي ـعلمي  -  309

80 - زن مرد   قائمشهر - تجن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3421
80 - زن مرد تنكابن -رودكي  غيرانتفاعيمؤسسه  يغيرانتفاع 3422
80 - زن مرد ساعي ـ گرگان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3423

 چوب شناسي و صنايع چوب ـمهندسي منابع طبيعي  -  310

40 - زن مرد   روزانه 3424 دانشگاه گنبد
80 - زن مرد رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3425
80 - زن مرد مينودشت -تان ميالد گلس غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3426

 مهندسي علوم و صنايع غذايي -  311

  12 13 - 25 )محل تحصيل مركز آموزش عالي بردسير(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر  روزانه 3427
40 - زن - دختران اروميهاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3428
30 - زن - بوردختران نيشااي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3429
- 30 زن - دختران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3430

12 13 - 25 )محل تحصيل مركز آموزش عالي بردسير(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر  نوبت دوم 3431
- 40 زن - دختران اروميهاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3432
30 - زن - دختران نيشابوراي  حرفه فني وآموزشكده  نوبت دوم 3433
- 30 زن - دختران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3434
80 - زن مرد آبيك -آبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3435
80 - زن مرد اروميه - آفاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3436
80 - زن مرد گرگان -ان بهار غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3437

علوم و صنايع غذايي - پذيرش با عنوان مهندسي كشاورزي  80 - زن مرد محمديه قزوين -بينش و دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3438
80 - زن مرد قائمشهر - تجن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3439
80 - زن مرد بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3440
80 - زن مرد محمودآباد - خزر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3441
80 - زن مرد تبريز -دانشوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3442
80 - زن مرد تنكابن -رودكي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3443
80 - زن مرد ساعي ـ گرگان غيرانتفاعيمؤسسه  انتفاعيغير 3444
80 - زن مرد ساري -سنا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3445
80 - زن مرد اروميه -صبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3446
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد رفسنجان(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3447
80 - زن مرد مهر آيين ـ بندرانزلي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3448
80 - زن مرد مينودشت -ميالد گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3449
80 - زن مرد ميمه -نور دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3450

 گياه پزشكي ـمهندسي كشاورزي  - 312

30 - زن مرد   دانشكده كشاورزي شيروان روزانه 3451
20 - زن مرد رزي شيرواندانشكده كشاو نوبت دوم 3452
80 - زن مرد اروميه - آفاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3453
80 - زن مرد گرگان -بهاران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3454
80 - زن مرد اردبيل -سبالن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3455
80 - زن مرد ساري -سنا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3456
60 - زن مرد محالت - مهرگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3457
80 - زن مرد ميمه -نور دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3458
80 - زن مرد آمل - هراز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3459
80 - زن مرد كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  انتفاعيغير 3460

 هاي كشاورزي مهندسي ماشين - 313
30 - زن مرد   )ومنابع طبيعي مغان محل تحصيل دانشكده كشاورزي(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  روزانه 3461

30 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران شهريار روزانه 3462
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران شهريار روزانه 3463
15 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران فسا روزانه 3464
- 15 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران فسا روزانه 3465
30 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور روزانه 3466



 24و  23شماره ول اجد/ها جداول كدرشته محل/فصل دوم   1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته    62 صفحه                     24و  23ول شماره جد/ها درشته محلجداول ك/فصل دوم  
 

 هاي كشاورزي مهندسي ماشين - 313  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 ش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموز نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
پذيرش با عنوان مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد گرايش 

 ماشينهاي زراعي و باغي
30 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور روزانه 3467
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور روزانه 3468
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور روزانه 3469
35 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان روزانه 3470
- 35 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان روزانه 3471
15 - زن مرد )غانومنابع طبيعي م محل تحصيل دانشكده كشاورزي(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  نوبت دوم 3472
30 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران شهريار نوبت دوم 3473
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران شهريار نوبت دوم 3474
15 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران فسا نوبت دوم 3475
- 15 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران فسا نوبت دوم 3476
30 - - مرد وزشكده كشاورزي پسران نيشابورآم نوبت دوم 3477

پذيرش با عنوان مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد گرايش 
 ماشينهاي زراعي و باغي

30 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور نوبت دوم 3478
- 30 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور نوبت دوم 3479
- 30 - مرد رزي پسران نيشابورآموزشكده كشاو نوبت دوم 3480
35 - - مرد آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان نوبت دوم 3481
- 35 - مرد آموزشكده كشاورزي پسران اميرآباد دامغان نوبت دوم 3482
80 - زن مرد ياسوج -پويا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3483
80 - زن مرد خوي -رينه ز غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3484

 مرتع و آبخيزداري ـمهندسي منابع طبيعي  - 314

50 - زن مرد   )محل تحصيل آموزشكده كشاورزي سرايان(دانشگاه بيرجند  روزانه 3485
40 - زن مرد روزانه 3486 دانشگاه گنبد
30 - زن مرد )شهر ي مشگينمحل تحصيل دانشكده كشاورز(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  روزانه 3487
15 - زن مرد )محل تحصيل آموزشكده كشاورزي سرايان(دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 3488
30 - زن مرد )شهر محل تحصيل دانشكده كشاورزي مشگين(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي  نوبت دوم 3489
80 - زن مرد ساري –سنا  غيرانتفاعيمؤسسه  يغيرانتفاع 3490

 كاربردي بازيافت ـعلمي  - 315

80 - زن مرد   گرگان -بهاران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3491
********************************************  

  آموزشي علوم پايههاي گروه  كدرشته محل -23جدول شماره 
   آمار - 401  

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا  نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد   تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3492

80 - زن - تهران -) ويژه خواهران(آل طه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3493
80 - زن مرد نقزوي - البرز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3494
80 - زن مرد نكا - انديشه سازان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3495
80 - زن مرد بابلسر -پارسا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3496
80 - زن مرد تنكابن - شفق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3497
80 - - مرد تهران -) برادرانويژه (صدر المتالهين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3498
80 - زن مرد شيروان -علم و ادب نوين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3499

 آموزش رياضي - 402
30 - - مرد  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش اي گرگان اله خامنه پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3500

35 - - مرد و پيماني آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي  پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3501
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر تبريز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3502
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي مشهد -ه فرهنگيان دانشگا روزانه 3503
30 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3504
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان  انهروز 3505
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3506
- 150 زن مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  نيمه حضوري 3507

********************************************  
  آموزشي علوم انسانيهاي گروه  كدرشته محل -24جدول شماره 

 آموزش حرفه و فن - 501

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
35 - زن -  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس اميركبير كرج -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3508
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3509
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش صدر رشتالهدي  پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3510
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3511
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3512

35 - - مرد نگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورشويژه فره پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3513
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3514
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3515
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس عالمه طباطبائي سبزوار -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3516

 آموزش ديني و عربي - 502
35 - زن -  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش كاشان) ره(پرديس امام خميني -فرهنگيان دانشگاه  روزانه 3517
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش گرگان) ره(پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3518
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش بجنورد )ع(پرديس امام محمد باقر -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3519
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3520
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3521

35 - زن - و پيماني آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي  مشهد) ع(الحجج پرديس ثامن  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3522
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3523



 24شماره دول ج/ها جداول كدرشته محل/فصل دوم             1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   63 صفحه  24جدول شماره /ها جداول كدرشته محل/فصل دوم  
 

 آموزش ديني و عربي - 502  ادامه

يرشجنس پذ  توضيحات  
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3524

35 - زن - شويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرور بروجرد) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3525
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3526
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش هيد باهنر اصفهانپرديس ش -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3527
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر تبريز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3528
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3529

35 - زن - ن رسمي و پيماني آموزش و پرورشويژه فرهنگيا پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3530
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3531
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي قزوين -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3532
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي كرمانشاه -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3533
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش ندجپرديس شهيد مدرس سن -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3534
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مدني قم -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3535
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3536

35 - - مرد ي آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پيمان پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3537
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش آباد خرمپرديس عالمه طباطبائي  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3538
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس علي بن مهزيار اهواز -اه فرهنگيان دانشگ روزانه 3539
- 150 زن مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  نيمه حضوري 3540

80 - زن مرد اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترت غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3541
 هنمايي و مشاورهآموزش را - 503

35 - زن -  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش انديمشك) ع(پرديس امام رضا -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3542
35 - زن مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3543

70 - 35 35 يماني آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3544
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3545
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس رسالت زاهدان -نشگاه فرهنگيان دا روزانه 3546
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3547
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3548
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3549
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر تبريز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3550

35 - زن - موزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آ پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3551
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر همدان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3552
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3553
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3554
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي اروميه -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3555

70 - 35 35 ه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورشويژ پرديس شهيد رجايي قزوين -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3556
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي كرمانشاه -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3557

30 - زن - شويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرور پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3558
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3559
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش مدني قم پرديس شهيد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3560
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3561
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3562

35 - - مرد و پيماني آموزش و پرورش ويژه فرهنگيان رسمي پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3563
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس عالمه طباطبائي اردبيل -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3564
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش آباد خرمپرديس عالمه طباطبائي  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3565
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3566
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش اصفهان) س(الزهراء پرديس فاطمة -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3567
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3568
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3569

50 - - مرد )محل تحصيل واحد برادران(قم  -طلوع مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3570
50 - زن - )محل تحصيل واحد خواهران(قم  -طلوع مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3571
80 - زن مرد كوهدشت لرستان -نوآوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3572

 آموزش زبان انگليسي -  504

80 - زن -   تهران -) ويژه خواهران(آل طه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3573
80 - زن مرد يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3574
80 - زن مرد چابهار -بهار انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3575
80 - زن مرد بابلسر -پارسا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3576
80 - زن مرد لرستان -پل دختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3577
80 - زن مرد مشهد -تابران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3578
80 - زن مرد نيشابور -ثامن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3579
80 - زن مرد اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3580
80 - زن مرد شيراز - حافظ  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3581
80 - زن مرد گرگان - حكيم جرجاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3582
80 - زن مرد قزوين -سهروردي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3583
80 - زن مرد گنبد كاووس - شرق گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3584
80 - زن - زاهدان -) ويژه خواهران(شكوه شرق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3585
80 - زن مرد زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3586
80 - زن - شيراز -) ويژه خواهران(فاطميه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3587
80 - زن مرد مشهد - كاويان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3588
80 - زن مرد كرمان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3589
80 - زن مرد كاشان -مهد علم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3590
80 - زن مرد مينودشت -ميالد گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3591
80 - زن مرد كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3592

 مترجمي زبان انگليسي -  504

80 - زن مرد   ساري -اديب مازندران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3593
80 - زن مرد قزوين - البرز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3594
80 - زن مرد انفوالد شهر اصفه - امين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3595
80 - زن مرد چابهار -بهار انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3596
80 - زن مرد بابلسر -پارسا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3597
80 - زن مرد مشهد -تابران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3598
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 مترجمي زبان انگليسي -  504  ادامه

پذيرشجنس   توضيحات  
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد تاكستان استان قزوين -تاكستان  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3599
80 - زن مرد زاهدان -تفتان  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3600
نز مرد  - 80 نيشابور -ثامن  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3601
80 - زن مرد اصفهان -جهاد دانشگاهي  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3602
80 - زن مرد كرمانشاه -جهاد دانشگاهي  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3603
80 - زن مرد شيراز - حافظ  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3604
80 - زن - مشهد -) ويژه خواهران(حكيم طوس  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3605
80 - زن مرد ساوه - حكيم ناصر خسرو  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3606
80 - زن مرد قوچان - حكيم نظامي  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3607
80 - زن مرد ريزتب -دانشوران  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3608
80 - زن مرد تنكابن -رودكي  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3609
80 - زن مرد شيراز -زند دانش گستر  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3610
80 - زن مرد قزوين -سهروردي  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3611
80 - زن مرد گنبد كاووس - شرق گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3612
80 - زن مرد تنكابن - شفق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3613
80 - زن مرد اصفهان -صبح صادق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3614
80 - زن مرد رفسنجان -مفاخر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3615
80 - زن مرد ردبيلا - نوين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3616

 )ويژه فرهنگيان(آموزش زبان انگليسي -  504
70 - 35 35  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3617
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش اصفهان) س(زهراءپرديس فاطمة ال -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3618
- 150 زن مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  نيمه حضوري 3619

 آموزش زبان و ادبيات فارسي -  505
35 - زن -  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش كاشان) ره(نيپرديس امام خمي -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3620
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش گرگان) ره(پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3621
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3622

70 - 35 35 ن رسمي و پيماني آموزش و پرورشويژه فرهنگيا الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3623
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش مشهد) ع(الحجج پرديس ثامن  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3624
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3625
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3626
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش ر شريعتي ساريپرديس دكت -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3627
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3628
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر تبريز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3629

35 - زن - سمي و پيماني آموزش و پرورشويژه فرهنگيان ر پرديس شهيد باهنر تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3630
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3631
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر شيراز -گاه فرهنگيان دانش روزانه 3632
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3633
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3634
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مدني قم -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3635
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3636

35 - زن - ش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموز پرديس شهيد مطهري كرمانشاه -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3637
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3638
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش مرتضي انصاري دزفول  پرديس شيخ -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3639
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس عالمه طباطبائي اردبيل -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3640
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3641
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3642

 تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي -  505
- 150 زن مرد  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  نيمه حضوري 3643

 آموزش علوم تجربي - 506
35 - زن -  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر شهركرد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3644
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3645

30 - زن - ژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورشوي پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3646
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مدني قم -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3647
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3648

 روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - 507
35 - - مرد  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3649
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3650
30 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3651
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش هرريپرديس شهيد مفتح ش -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3652

 تربيت معلم مطالعات اجتماعي -  508
35 - زن -  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش گرگان) ره(پرديس امام خميني -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3653
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش دپرديس بحر العلوم شهركر -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3654
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3655
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش الهدي صدر بوشهر پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3656

70 - 35 35 ماني آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پي الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3657
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش مشهد) ع(الحجج پرديس ثامن  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3658
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان -ه فرهنگيان دانشگا روزانه 3659
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3660
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش تبريزپرديس شهيد باهنر  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3661
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3662
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3663

70 - 35 35 و پيماني آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي  پرديس شهيد بهشتي زنجان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3664
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3665
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي اروميه -ه فرهنگيان دانشگا روزانه 3666
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي قزوين -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3667
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي كرمانشاه -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3668
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  تربيت معلم مطالعات اجتماعي -  508  ادامه
 جنس پذيرش  توضيحات

 ظرفيت پذيرش
 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش يد مطهري زاهدانپرديس شه -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3669
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مفتح شهرري -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3670
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3671

70 - 35 35 ان رسمي و پيماني آموزش و پرورشويژه فرهنگي پرديس عالمه طباطبائي اردبيل -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3672
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس عالمه طباطبائي بوشهر -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3673
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش آباد خرمپرديس عالمه طباطبائي  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3674
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3675
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش اصفهان) س(رديس فاطمة الزهراءپ -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3676
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3677
- 150 زن مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  نيمه حضوري 3678

  آموزش و پرورش ابتدايي - 509
175 - 140 35  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش اله طالقاني قم پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3679
70 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3680

140 - 70 70 فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش ويژه انديمشك) ع(پرديس امام رضا -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3681
105 - 70 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3682

140 - 70 70 زش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آمو پرديس اميركبير كرج -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3683
105 - 70 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس بحر العلوم شهركرد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3684
70 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3685
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش الهدي صدر آمل پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3686
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3687

70 - 35 35 ژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورشوي الهدي صدر فردوس پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3688
140 - 70 70 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش مشهد) ع(الحجج پرديس ثامن  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3689

140 - 70 70 و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش  پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3690
105 - 70 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3691
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش يس رسالت زاهدانپرد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3692
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش بروجرد) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3693
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش كازرون) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3694

70 - - مرد رهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورشويژه ف آباد نجفپرديس شهيد آيت  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3695
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3696
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر اراك -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3697
105 - 70 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3698
70 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش باهنر تبريزپرديس شهيد  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3699
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3700
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر همدان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3701

70 - 35 35 مي و پيماني آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رس پرديس شهيد بهشتي اقليد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3702
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3703
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي زنجان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3704
140 - 70 70 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3705
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش زدپرديس شهيد پاك نژاد ي -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3706
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي شيراز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3707
30 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي اروميه -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3708

105 - 35 70 ماني آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پي پرديس شهيد رجايي سمنان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3709
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي قزوين -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3710
70 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي كرمانشاه -رهنگيان دانشگاه ف روزانه 3711
70 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3712
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مدرس ايالم -دانشگاه فرهنگيان  وزانهر 3713
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مدرس سنندج -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3714
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مطهري خوي -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3715

70 - - مرد رورشويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پ پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3716
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مطهري كرمانشاه -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3717
105 - 35 70 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش رديس شهيد مفتح شهرريپ -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3718
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3719
140 - 70 70 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش مرتضي انصاري دزفول  پرديس شيخ -دانشگاه فرهنگيان  هروزان 3720
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3721
70 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس عالمه طباطبائي اردبيل -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3722

140 - 70 70 ش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموز پرديس عالمه طباطبائي سبزوار -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3723
140 - 70 70 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3724
105 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش اصفهان) س(پرديس فاطمة الزهراء -رهنگيان دانشگاه ف روزانه 3725
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3726
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش ئمشهر  قا) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3727
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3728

60 - زن مرد پذيرش با عنوان آموزش ابتدايي چابهار غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3729
80 - زن مرد مهاباد - د ميعا غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3730

 تربيت مربي امور تربيتي - 510
- 150 زن مرد  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  نيمه حضوري 3731

 تربيت مربي امور تربيتي گرايش عمومي - 510
70 - 35 35  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش اله طالقاني قم پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3732
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش ايالم) ع(صادق پرديس امام جعفر -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3733
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش گرگان) ره(م خمينيپرديس اما -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3734
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3735
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3736

70 - 35 35 ژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورشوي الهدي صدر رشت پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3737
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش الهدي صدر فردوس پرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3738

70 - 35 35 پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و  پرديس دانشور نيشابور -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3739
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3740
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش الت زاهدانپرديس رس -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3741
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش بروجرد) س(پرديس زينب كبري -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3742
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3743
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  عموميتربيت مربي امور تربيتي گرايش  - 510  ادامه
 جنس پذيرش  توضيحات

 ظرفيت پذيرش
 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر تبريز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3744
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3745
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي اقليد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3746

70 - 35 35 ش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموز پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3747
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي زنجان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3748
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي مشهد - دانشگاه فرهنگيان روزانه 3749
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد پاك نژاد يزد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3750
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي اروميه -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3751
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي سمنان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3752
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي قزوين -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3753
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي كرمانشاه -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3754
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3755
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش هيد مدرس سنندجپرديس ش -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3756
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3757
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3758

70 - 35 35 يان رسمي و پيماني آموزش و پرورشويژه فرهنگ آباد خرمپرديس عالمه طباطبائي  -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3759
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس علي بن مهزيار اهواز -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3760

35 - زن - شويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرور زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3761
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3762

80 - زن مرد اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترت غيرانتفاعيدانشگاه  تفاعيغيران 3763
  تربيت مربي امور تربيتي گرايش متوسطه - 510

70 - 35 35  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش اله طالقاني قم پرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3764
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد شرافت تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3765
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش يزد) س(پرديس فاطمة الزهراء -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3766

 باستان شناسي - 511

80 - زن مرد   يزد -دارالعلم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3767
80 - زن مرد گرگان -گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  نتفاعيغيرا 3768
80 - زن مرد كرمانشاه - گنجينه هنر و معماري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3769
80 - زن مرد نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3770
80 - زن مرد آبيك -موالنا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3771
80 - زن مرد محمودآباد -نيما  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3772

 علوم ورزشي - 512

- 60 - مرد   مشهد - ) ع(امام رضا غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3773
80 - زن مرد مشهد -بينالود  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3774
80 - زن مرد كرمان -عرفان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3775
80 - زن مرد آباد پارس -ان مغ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3776
80 - زن مرد مهر آيين ـ بندرانزلي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3777
80 - زن مرد گلبهار -سناباد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3778

 ريزي تربيت بدني علوم ورزشي گرايش مديريت و برنامه - 512

20 - - مرد   محمودآبادان پسراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3779
- 20 - مرد محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3780
20 - - مرد محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3781
- 20 - مرد محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3782
80 - زن مرد آمل -ال شم غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3783
80 - زن مرد قوچان -اترك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3784
80 - زن مرد ساري -اديب مازندران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3785
80 - زن مرد ايوانكي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3786
80 - زن مرد لرستان -پل دختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3787
80 - زن مرد جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3788
80 - زن مرد قوچان - حكيم نظامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3789
80 - زن مرد قزوين -رجا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3790
80 - زن مرد تنكابن - شفق  غيرانتفاعيمؤسسه  تفاعيغيران 3791
80 - زن مرد كرمان -عرفان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3792
80 - زن مرد قزوين - عالمه قزويني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3793
80 - زن مرد تبريز -علم و فناوري شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3794
80 - زن مرد تكوچصفهان رش -قدر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3795
80 - زن مرد لنگرود -قدير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3796
80 - زن مرد كرمان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3797
80 - زن مرد رامسر -كسري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3798
80 - زن مرد رفسنجان -مفاخر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3799
80 - زن مرد اردبيل -مقدس اردبيلي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3800
80 - زن مرد تاكستان -نيكان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3801

 تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي - 512
70 - 35 35  ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش نصير الدين طوسي كرمان پرديس خواجه -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3802
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3803
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد باهنر اصفهان -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3804

35 - - مرد ه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورشويژ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3805
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد بهشتي مشهد -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3806
35 - - مرد ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد مدني قم -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3807
70 - 35 35 ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس نسيبه تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 3808

 مربيگري ورزشي - 512

40 - - مرد   شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3809
- 40 - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3810
20 - - مرد آباد كتول عليپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3811
- 20 - مرد آباد كتول عليپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3812
36 - زن - )س(حضرت فاطمه - دختران كرمان اي  حرفهفني و آموزشكده  روزانه 3813
- 36 زن - )س(حضرت فاطمه - دختران كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3814
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 مربيگري ورزشي - 512  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 يت پذيرشظرف

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
36 - زن - دختران مشهداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3815
- 36 زن - دختران مشهداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3816
40 - زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهانشكده د روزانه 3817
- 40 زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 3818
40 - - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3819
- 40 - مرد شهيد چمران -ان شماره يك كرمان پسراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3820
20 - - مرد آباد كتول عليپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3821
- 20 - مرد آباد كتول عليپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3822
36 - زن - )س(حضرت فاطمه - دختران كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  بت دومنو 3823
- 36 زن - )س(حضرت فاطمه - دختران كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3824
18 - زن - دختران مشهداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3825
- 18 زن - دختران مشهداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3826
40 - زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 3827
- 40 زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 3828

 تربيت معلم قرآن كريم - 513

20 - زن -   )تهران تحصيل محل(قم  -امورخيريه  و  سازمان اوقاف-كريم ومعارف قرآن دانشگاه علوم روزانه 3829
80 - زن مرد اصفهان - ) ع(معارف قرآن و عترت غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3830
80 - زن - مشهد -) نويژه خواهرا(آرمان رضوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3831
80 - زن مرد قم -اجتهاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3832
60 - زن - قم -) ويژه خواهران(رهپويان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3833
80 - زن - زاهدان -) ويژه خواهران(شكوه شرق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3834
80 - زن - شيراز -) ويژه خواهران(فاطميه  رانتفاعيغيمؤسسه  غيرانتفاعي 3835

 كاربردي حسابداري ـعلمي  -  514

25 - - مرد   امير كبير -پسران اراك اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3836
- 25 - مرد امير كبير -پسران اراك اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3837
30 - - مرد پسران بابلاي  رفهفني و حآموزشكده  روزانه 3838
- 30 - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3839
30 - - مرد شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3840
- 30 - مرد شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  نهروزا 3841
40 - - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3842
- 40 - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3843
23 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3844
- 23 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3845
20 - - مرد محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3846
- 20 - مرد محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3847
20 - - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  زانهرو 3848
- 20 - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3849
40 - زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3850
- 40 زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3851
35 - - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 3852
- 35 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 3853
35 - - مرد )ع(امام علي -پسران كردكوي اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 3854
30 - زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 3855
- 30 زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهه دانشكد روزانه 3856
- 20 زن - دختران زاهداناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3857
25 - زن - دختران كرجاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3858
- 25 زن - دختران كرجاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 3859
80 - زن مرد )محل تحصيل مركز آموزش عالي بافت(كرمان  - يد باهنر دانشگاه شه نوبت دوم 3860
25 - - مرد امير كبير -پسران اراك اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3861
- 25 - مرد امير كبير -پسران اراك اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3862
30 - - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3863
- 30 - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3864
30 - - مرد شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3865
- 30 - مرد شهيد شمسي پور -پسران شماره دو تهران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3866
40 - - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3867
- 40 - مرد شهيد چمران -پسران شماره يك كرمان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3868
22 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3869
- 22 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3870
20 - - مرد محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3871
- 20 - مرد محمودآبادپسران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3872
20 - - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3873
- 20 - مرد پسران نيشابوراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3874
40 - زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3875
- 40 زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3876
35 - - مرد يد باهنرشه -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 3877
- 35 - مرد شهيد باهنر -پسران شماره يك شيراز اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 3878
- 35 - مرد )ع(امام علي -پسران كردكوي اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 3879
30 - زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 3880
- 30 زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 3881
- 15 زن - دختران زاهداناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3882
25 - زن - دختران كرجاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 3883
- 25 زن - دختران كرجاي  فني و حرفهآموزشكده  ومنوبت د 3884
80 - زن مرد مشهد -خيام  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3885
80 - زن مرد آمل -شمال  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3886
80 - زن مرد اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3887
80 - زن مرد نور - عالمه محدث نوري  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3888
80 - زن مرد تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3889
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد يزد(علم و هنر  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 3890
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 كاربردي حسابداري ـعلمي  -  514  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 رشظرفيت پذي
 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد آبيك -آبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3891
80 - زن مرد شيراز - ادانا آپ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3892
80 - زن مرد اروميه -آذرآبادگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3893
80 - زن - مشهد -) ويژه خواهران(آرمان رضوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3894
80 - زن مرد اروميه - آفاق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3895
80 - زن مرد آمل غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3896
80 - زن مرد سبزوار -ابن يمين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3897
80 - زن مرد ابهر -اثيرالدين ابهري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3898
80 - زن مرد ساري -اديب مازندران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3899
80 - زن مرد گرمسار -اديبان  رانتفاعيغيمؤسسه  غيرانتفاعي 3900
60 - زن - )محل تحصيل واحد تهران(ارشاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3901
60 - - مرد )محل تحصيل واحد دماوند(ارشاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3902
60 - زن مرد گرگان -استرآباد  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3903
80 - زن مرد تبريز - اسوه  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3904
80 - زن مرد بجنورد -اشراق  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3905
80 - زن مرد قزوين - البرز  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3906
80 - زن مرد تبريز –الغدير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3907
80 - زن - اصفهان -) ويژه خواهران(المهدي مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3908
80 - زن مرد همدان - الوند  عيغيرانتفامؤسسه  غيرانتفاعي 3909
80 - زن مرد يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3910
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - امين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3911
80 - زن مرد الهيجان -انديشمند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3912
80 - زن مرد جهرم -انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3913
80 - زن مرد قروه -ايرانمهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3914
80 - زن مرد مالير -ايمان و انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3915
80 - زن مرد ايوانكي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3916
80 - زن مرد ايالم -باختر  اعيغيرانتفمؤسسه  غيرانتفاعي 3917
80 - زن مرد شاهرود -برايند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3918
80 - زن مرد آبيك -بصير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3919
80 - زن مرد كرمان - بعثت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3920
80 - زن مرد چابهار -شه بهار اندي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3921
80 - زن مرد مشهد -بينالود  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3922
80 - زن مرد مهر فارس - پارس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3923
80 - زن مرد گناباد -پارس رضوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3924
80 - زن مرد بابلسر -پارسا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3925
80 - زن مرد بيدستان قزوين -ارسيان  پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3926
80 - زن مرد فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3927
80 - زن مرد پرند -پرندك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3928
80 - زن مرد لرستان -پل دختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3929
80 - زن مرد چالوس -ويندگان دانش   پ غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3930
80 - زن مرد مشهد -تابران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3931
80 - زن مرد تاكستان استان قزوين -تاكستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3932
80 - زن مرد قائمشهر - تجن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3933
80 - زن مرد زاهدان -تفتان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3934
80 - زن مرد بهشهر -تميشان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3935
80 - زن مرد دامغان -توران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3936
80 - زن مرد نيشابور -ثامن  انتفاعيغيرمؤسسه  غيرانتفاعي 3937
80 - زن مرد آباد نجف -جامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3938
80 - زن مرد جيرفت -جاويد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3939
80 - زن مرد كوهدشت -جويندگان علم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3940
80 - زن مرد اصفهان -جهاد دانشگاهي  نتفاعيغيرامؤسسه  غيرانتفاعي 3941
80 - زن مرد خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3942
80 - زن مرد شيراز - حافظ  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3943
80 - زن مرد قم - حكمت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3944
80 - زن مرد مشهد -حكمت رضوي  رانتفاعيغيمؤسسه  غيرانتفاعي 3945
80 - زن مرد گرگان - حكيم جرجاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3946
80 - زن مرد ساوه - حكيم ناصر خسرو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3947
80 - زن مرد قوچان - حكيم نظامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3948
80 - زن مرد بجنورد -حكيمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3949
80 - زن مرد مشهد - خراسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3950
80 - زن مرد بوشهر - خرد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3951
80 - زن مرد مشهد -خردگرايان مطهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3952
80 - زن مرد محمودآباد - خزر  غيرانتفاعيسسه مؤ غيرانتفاعي 3953
80 - زن مرد يزد -دارالعلم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3954
80 - زن مرد فومن -دامون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3955
80 - زن مرد ياسوج -دانا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3956
80 - زن مرد ساوه -دانشستان  اعيغيرانتفمؤسسه  غيرانتفاعي 3957
80 - زن مرد تبريز -دانشوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3958
80 - زن مرد الهيجان - ديلمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3959
80 - زن مرد اصفهان -راغب اصفهاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3960
80 - زن مرد بابل -راه دانش  انتفاعيغيرمؤسسه  غيرانتفاعي 3961
80 - زن مرد رشت -راهبرد شمال  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3962
80 - زن مرد ساري -راهيان نور  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3963
80 - زن مرد تبريز -ربع رشيدي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3964
80 - زن مرد قزوين -رجا  يرانتفاعيغمؤسسه  غيرانتفاعي 3965
80 - زن - كرمان - رسالت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3966
80 - زن مرد تبريز -رشديه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3967
80 - زن مرد ساوه -رضويه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3968
80 - زن مرد تنكابن -رودكي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3969
80 - زن مرد زنجان -روزبه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3970
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 كاربردي حسابداري ـعلمي  -  514  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد ساري -روزبهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3971
80 - زن مرد زرنديه -زرنديه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3972
80 - زن مرد شيراز -زند دانش گستر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3973
80 - زن مرد ساري -سارويه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3974
80 - زن مرد ساعي ـ گرگان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3975
80 - زن مرد آمل -سبز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3976
80 - زن مرد تبريز -سراج  غيرانتفاعيمؤسسه  فاعيغيرانت 3977
80 - زن مرد رشت -سردار جنگل  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3978
80 - زن مرد مشهد - سلمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3979
80 - زن مرد آمل -سمنگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3980
80 - زن مرد قزوين -سهروردي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3981
دمر 80 - زن  مشهد -شانديز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3982
80 - زن مرد شاهرود مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3983
80 - زن مرد گنبد كاووس - شرق گلستان  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3984
80 - زن مرد تنكابن - شفق  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3985
80 - زن - زاهدان -) ويژه خواهران(شكوه شرق  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 3986
80 - زن مرد گنبد كاووس -مس ش غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3987
80 - زن مرد خوي -شمس تبريزي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3988
80 - زن مرد قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3989
80 - زن مرد آستارا - شهريار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3990
60 - زن مرد كرمانشاه -رضايي  شهيد غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3991
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3992
80 - زن مرد اصفهان -صبح صادق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3993
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - صنعتي فوالد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3994
80 - زن مرد قائمشهر -صنعتي قائم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3995
50 - - مرد )محل تحصيل واحد برادران(قم  -طلوع مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3996
50 - زن - )محل تحصيل واحد خواهران(قم  -طلوع مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3997
80 - زن مرد زنجان -ن صوفي رازي عبدالرحم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3998
80 - زن مرد مشهد -عطار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 3999
80 - زن مرد بهنمير بابلسر -عالمه اميني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4000
80 - زن مرد رفسنجان - عالمه جعفري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4001
80 - زن مرد چالوس - عالمه حلي  غيرانتفاعيسه مؤس غيرانتفاعي 4002
80 - زن مرد خوي - عالمه خويي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4003
80 - زن مرد قائمشهر - عالمه طبرسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4004
80 - زن مرد كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4005
ردم 80 - زن  قزوين - عالمه قزويني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4006

80 - زن مرد اقباليه قزوين -عالمه مجلسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4007
80 - زن مرد نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4008
80 - زن مرد اروميه -علم و فن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4009
80 - زن مرد تبريز -علم و فناوري شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4010
80 - زن مرد امير كال بابل -علوم و فناوري آريان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4011
80 - زن مرد اصفهان - علوم و فناوري سپاهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4012
دمر 80 - زن  قزوين -غزالي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4013
80 - زن - شيراز -) ويژه خواهران(فاطميه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4014
80 - زن مرد مشهد - فردوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4015
80 - زن مرد قائمشهر -فروردين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4016
80 - زن مرد ياسوج -فروغ دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4017
80 - زن مرد الريجان -فرهمند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4018
79 - زن مرد كرمان -فرهيختگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4019
80 - زن مرد سمنان - فضيلت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4020
80 - زن مرد ساوه -فن ودانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4021
80 - زن - خميني شهر اصفهان -فيض االسالم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4022
80 - زن مرد كوچصفهان رشت -قدر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4023
80 - زن مرد لنگرود -قدير  غيرانتفاعيمؤسسه  يرانتفاعيغ 4024
60 - زن مرد قشم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4025
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد خرمدره(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4026
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد قزوين(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4027
80 - زن مرد مشهد - كاويان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4028
80 - زن مرد كرمانشاه -كبير غرب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4029
80 - زن مرد كرمان غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4030
80 - زن مرد رامسر -كسري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4031
80 - زن مرد اروميه -كمال  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4032
80 - زن مرد قزوين -كوثر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4033
80 - زن مرد رشت -كوشيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4034
80 - زن مرد سمنان -كومش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4035
80 - زن مرد گرگان -گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4036
80 - زن مرد همدان -گنجنامه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4037
80 - زن مرد آق قال گلستان -لقمان حكيم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4038
80 - زن مرد سنندج -ماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4039
80 - زن مرد نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4040
80 - زن مرد رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4041
80 - زن مرد سلماس -معراج  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4042
80 - زن مرد آباد پارس -مغان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4043
80 - زن مرد رفسنجان -مفاخر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4044
80 - زن مرد اردبيل -مقدس اردبيلي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4045
80 - زن مرد آبيك -موالنا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4046
80 - زن مرد ايوانكي -مولوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4047
80 - زن مرد كاشان -مهد علم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4048
80 - زن مرد كرمان -مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4049
80 - زن مرد آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4050
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 كاربردي حسابداري ـعلمي  -  514  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
ه تحصيليدور محل  

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد مهر آيين ـ بندرانزلي غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4051
60 - زن مرد محالت - مهرگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4052
80 - زن مرد تبريز -ميزان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4053
80 - زن مرد مهاباد - ميعاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4054
80 - زن مرد مينودشت -ميالد گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4055
80 - زن مرد تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4056
دمر 80 - زن  جيرفت -نگين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4057
80 - زن مرد كوهدشت لرستان -نوآوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4058
80 - زن مرد شهركرد - نور هدايت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4059
80 - زن مرد اردبيل - نوين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4060
80 - زن مرد تاكستان -نيكان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4061
80 - زن مرد محمودآباد -نيما  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4062
80 - زن مرد زاهدان - هاتف  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4063
80 - زن مرد آمل - هراز  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4064
80 - زن مرد بيرجند -هرمزان  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4065
80 - زن مرد هاناصف - هشت بهشت  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4066
80 - زن مرد بروجرد –ياسين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4067
80 - زن مرد بندرانزلي -انوار العلوم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4068
80 - زن مرد كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4069
80 - زن مرد گلبهار -اباد سن غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4070

 كاربردي حسابداري گرايش مالي ـعلمي  -  514

20 - - مرد   سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 4071
- 20 - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 4072
20 - - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 4073
- 20 - مرد سرا پسران صومعه اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 4074

 علوم انتظامي - 516
800 - - مرد  شرايط در انتهاي دفترچه/ پذيرش با شرايط خاص نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -دانشگاه علوم انتظامي امين  روزانه 4075

 علم اطالعات و دانش شناسي - 517

80 - زن -   زاهدان -) ويژه خواهران(شكوه شرق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4076
 مديريت بازرگاني - 518

80 - زن مرد   اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 4077
80 - زن مرد اروميه -آذرآبادگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4078
80 - زن مرد آمل غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4079
80 - زن مرد ابهر -اثيرالدين ابهري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4080
80 - زن مرد ساري -اديب مازندران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4081
80 - زن مرد تبريز - ارس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4082
60 - زن - )محل تحصيل واحد تهران(ارشاد  انتفاعيغيرمؤسسه  غيرانتفاعي 4083
60 - - مرد )محل تحصيل واحد دماوند(ارشاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4084
80 - زن مرد تبريز - اسوه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4085
80 - زن مرد قزوين - البرز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4086
80 - زن - اصفهان -) ويژه خواهران(المهدي مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4087
80 - زن مرد همدان - الوند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4088
80 - زن مرد يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4089
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - امين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4090
70 - زن مرد الهيجان -انديشمند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4091
80 - زن مرد جهرم -انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4092
80 - زن مرد مالير -ايمان و انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4093
80 - زن مرد مايال -باختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4094
80 - زن مرد شاهرود -برايند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4095
80 - زن مرد آبيك -بصير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4096
80 - زن مرد چابهار -بهار انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4097
80 - زن مرد مشهد -بينالود  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4098
80 - زن مرد مهر فارس - پارس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4099
80 - زن مرد بابلسر -پارسا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4100
80 - زن مرد پرند -پرندك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4101
80 - زن مرد لرستان -پل دختر  غيرانتفاعيمؤسسه  نتفاعيغيرا 4102
80 - زن مرد مشهد -تابران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4103
80 - زن مرد المرد -تابناك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4104
80 - زن مرد تاكستان استان قزوين -تاكستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4105
80 - زن مرد زاهدان -تفتان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4106
80 - زن مرد دامغان -توران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4107
80 - زن مرد نيشابور -ثامن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4108
80 - زن مرد شيراز - حافظ  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4109
80 - زن مرد مشهد -حكمت رضوي  غيرانتفاعيمؤسسه  فاعيغيرانت 4110
80 - زن مرد گرگان - حكيم جرجاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4111
80 - زن - مشهد -) ويژه خواهران(حكيم طوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4112
80 - زن مرد ساوه - حكيم ناصر خسرو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4113
80 - زن مرد قوچان - مي حكيم نظا غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4114
80 - زن مرد بجنورد -حكيمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4115
80 - زن مرد مشهد -خردگرايان مطهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4116
80 - زن مرد يزد -دارالعلم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4117
80 - زن مرد الهيجان - ان ديلم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4118
80 - زن مرد اصفهان -راغب اصفهاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4119
80 - زن مرد بابل -راه دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4120
80 - زن مرد رشت -راهبرد شمال  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4121
80 - زن مرد ساري -راهيان نور  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4122
80 - زن - كرمان - رسالت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4123
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 مديريت بازرگاني - 518  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد ساوه -رضويه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4124
80 - زن مرد زنجان -روزبه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4125
80 - زن مرد آمل -سبز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4126
80 - زن مرد آمل -سمنگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4127
80 - زن مرد قزوين -سهروردي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4128
80 - زن مرد مشهد -شانديز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4129
80 - زن مرد گنبد كاووس - شرق گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4130
80 - زن مرد تنكابن - شفق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4131
80 - زن مرد قم -شهاب دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4132
80 - زن مرد آستارا - شهريار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4133
60 - زن مرد كرمانشاه -شهيد رضايي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4134
80 - زن مرد ابهر - صائب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4135
80 - زن مرد اصفهان -بح صادق ص مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4136
80 - زن مرد چالوس - طبرستان  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4137
50 - - مرد )محل تحصيل واحد برادران(قم  -طلوع مهر  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4138
50 - زن - )محل تحصيل واحد خواهران(قم  -طلوع مهر  مؤسسه غيرانتفاعي رانتفاعيغي 4139
80 - زن مرد زنجان –عبدالرحمن صوفي رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4140
80 - زن مرد مشهد -عطار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4141
80 - زن مرد بهنمير بابلسر -عالمه اميني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4142
80 - زن مرد چالوس - لي عالمه ح غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4143
80 - زن مرد خوي - عالمه خويي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4144
80 - زن مرد قزوين -عالمه رفيعي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4145
80 - زن مرد قائمشهر - عالمه طبرسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4146
80 - زن مرد كاشان -عالمه فيض كاشاني  يغيرانتفاعمؤسسه  غيرانتفاعي 4147
80 - زن مرد قزوين - عالمه قزويني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4148
80 - زن مرد اقباليه قزوين -عالمه مجلسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4149
80 - زن مرد تبريز -علم و فناوري شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  عيغيرانتفا 4150
80 - زن مرد قزوين -غزالي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4151
80 - زن مرد گچساران - فراز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4152
80 - زن مرد مشهد - فردوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4153
80 - زن مرد قائمشهر -فروردين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4154
80 - زن مرد ياسوج -فروغ دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4155
80 - زن مرد الريجان -فرهمند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4156
79 - زن مرد كرمان -فرهيختگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4157
80 - زن مرد سمنان - فضيلت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4158
80 - زن مرد ساوه -فن ودانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4159
80 - زن - خميني شهر اصفهان -فيض االسالم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4160
80 - زن مرد كوچصفهان رشت -قدر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4161
80 - زن مرد لنگرود -قدير  غيرانتفاعيمؤسسه  اعيغيرانتف 4162
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد قزوين(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4163
80 - زن مرد مشهد - كاويان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4164
80 - زن مرد كرمانشاه -كبير غرب  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4165
80 - زن مرد رشت -كوشيار  غيرانتفاعيمؤسسه  يرانتفاعيغ 4166
80 - زن مرد سمنان -كومش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4167
80 - زن مرد گرگان -گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4168
80 - زن مرد همدان -گنجنامه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4169
80 - زن مرد سنندج -ماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4170
80 - زن مرد رفسنجان -مفاخر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4171
80 - زن مرد اردبيل -مقدس اردبيلي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4172
80 - زن مرد آبيك -موالنا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4173
80 - زن مرد ايوانكي -مولوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4174
80 - زن مرد كاشان -مهد علم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4175
80 - زن مرد كرمان -مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4176
80 - زن مرد آستانه اشرفيه -مهر آستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4177
80 - زن مرد تبريز -ميزان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4178
80 - زن مرد تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4179
80 - زن مرد كوهدشت لرستان -نوآوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4180
80 - زن مرد شهركرد - نور هدايت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4181
80 - زن مرد اردبيل - نوين  غيرانتفاعيمؤسسه  نتفاعيغيرا 4182
80 - زن مرد محمودآباد -نيما  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4183
80 - زن مرد آمل - هراز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4184
80 - زن مرد اصفهان - هشت بهشت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4185
80 - زن مرد بروجرد -ياسين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4186
80 - زن مرد كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4187
80 - زن مرد گلبهار -سناباد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4188

 مديريت بيمه - 518

80 - زن مرد   اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 4189
80 - زن مرد تبريز - اسوه  يغيرانتفاعمؤسسه  غيرانتفاعي 4190
80 - زن - اصفهان -) ويژه خواهران(المهدي مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4191
80 - زن مرد همدان - الوند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4192
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - امين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4193
80 - زن مرد جهرم -انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4194
80 - زن مرد ايالم -باختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4195
80 - زن مرد پرند -پرندك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4196
80 - زن مرد لرستان -پل دختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4197
80 - زن مرد تاكستان استان قزوين -تاكستان  انتفاعيغيرمؤسسه  غيرانتفاعي 4198
80 - زن مرد زاهدان -تفتان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4199
80 - زن مرد مشهد -حكمت رضوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4200
80 - زن - مشهد -) ويژه خواهران(حكيم طوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4201



 24شماره دول ج/ها جداول كدرشته محل/فصل دوم             1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   72 صفحه  24جدول شماره /ها جداول كدرشته محل/فصل دوم  
 

 بيمهمديريت  - 518  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد ساوه - حكيم ناصر خسرو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4202
80 - زن مرد قوچان - حكيم نظامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4203
80 - زن مرد بجنورد -حكيمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4204
80 - زن مرد اصفهان -راغب اصفهاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4205
80 - زن مرد بابل -راه دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4206
80 - زن مرد رشت -راهبرد شمال  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4207
80 - زن مرد ساري -راهيان نور  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4208
80 - زن مرد تبريز -ربع رشيدي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4209
80 - زن مرد آمل -سمنگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4210
80 - زن مرد قزوين -سهروردي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4211
80 - زن مرد گنبد كاووس - شرق گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4212
80 - زن مرد خوي -شمس تبريزي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4213
50 - - مرد )محل تحصيل واحد برادران(قم  -طلوع مهر  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4214
50 - زن - )محل تحصيل واحد خواهران(قم  -طلوع مهر  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4215
80 - زن مرد بهنمير بابلسر -عالمه اميني  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4216
80 - زن مرد قزوين - عالمه قزويني  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4217
80 - زن مرد اقباليه قزوين -مجلسي عالمه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4218
80 - زن مرد تبريز -علم و فناوري شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4219
80 - زن - شيراز -) ويژه خواهران(فاطميه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4220
80 - زن مرد مشهد - فردوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4221
80 - زن مرد قائمشهر -فروردين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4222
80 - زن مرد ياسوج -فروغ دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4223
80 - زن مرد سمنان - فضيلت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4224
80 - زن مرد ساوه -فن ودانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4225
80 - زن مرد كوچصفهان رشت -قدر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4226
80 - زن مرد مشهد - كاويان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4227
80 - زن مرد گرگان -گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4228
80 - زن مرد همدان -گنجنامه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4229
80 - زن مرد رفسنجان -مفاخر  غيرانتفاعيسسه مؤ غيرانتفاعي 4230
80 - زن مرد ايوانكي -مولوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4231
80 - زن مرد كرمان -مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4232
80 - زن مرد تبريز -ميزان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4233
80 - زن مرد كوهدشت لرستان -نوآوران  فاعيغيرانتمؤسسه  غيرانتفاعي 4234
80 - زن مرد شهركرد - نور هدايت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4235
80 - زن مرد اردبيل - نوين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4236
80 - زن مرد اصفهان - هشت بهشت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4237

 رديمديريت جهانگ - 518

60 - زن مرد   اصفهان - شيخ بهايي  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 4238
80 - زن مرد آبيك -آبا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4239
80 - زن مرد اروميه -آذرآبادگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4240
80 - زن مرد ايالم -باختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4241
80 - زن مرد آبيك -بصير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4242
80 - زن مرد مشهد -بينالود  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4243
80 - زن مرد زاهدان - پرتو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4244
80 - زن مرد گرگان - حكيم جرجاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4245
80 - زن - مشهد -) ويژه خواهران(حكيم طوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4246
80 - زن مرد ساوه - حكيم ناصر خسرو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4247
80 - زن مرد مشهد -خردگرايان مطهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4248
80 - زن مرد فومن -دامون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4249
80 - زن مرد اصفهان -راغب اصفهاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4250
80 - زن مرد بابل -راه دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4251
80 - زن مرد رشت -راهبرد شمال  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4252
80 - زن مرد تنكابن -رودكي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4253
80 - زن مرد آمل -سبز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4254
80 - زن مرد آمل -سمنگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4255
80 - زن مرد مشهد -شانديز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4256
80 - زن مرد گنبد كاووس - شرق گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  انتفاعيغير 4257
80 - زن مرد خوي -شمس تبريزي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4258
80 - زن مرد آستارا - شهريار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4259
50 - - مرد )محل تحصيل واحد برادران(قم  -طلوع مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4260
50 - زن - )محل تحصيل واحد خواهران(قم  -ر طلوع مه غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4261
80 - زن مرد قزوين - عالمه قزويني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4262
80 - زن مرد اقباليه قزوين -عالمه مجلسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4263
80 - زن - شيراز -) ويژه خواهران(فاطميه  غيرانتفاعيمؤسسه  يرانتفاعيغ 4264
80 - زن مرد ياسوج -فروغ دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4265
80 - زن مرد سمنان - فضيلت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4266
80 - زن - خميني شهر اصفهان -فيض االسالم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4267
80 - زن مرد لنگرود -قدير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4268
60 - زن مرد قشم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4269
80 - زن مرد سمنان -كومش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4270
80 - زن مرد همدان -گنجنامه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4271
80 - زن مرد كاشان -مهد علم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4272
80 - زن مرد كرمان -مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4273
80 - زن مرد مهاباد - ميعاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4274
80 - زن مرد كوهدشت لرستان -نوآوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4275
80 - زن مرد اردبيل - نوين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4276
80 - زن مرد محمودآباد -نيما  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4277
80 - زن مرد اصفهان - هشت بهشت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4278
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  مديريت دولتي - 518
 جنس پذيرش  توضيحات

 ظرفيت پذيرش
 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد   قزوين - البرز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4279

80 - زن مرد ايالم -باختر  غيرانتفاعيمؤسسه  رانتفاعيغي 4280
80 - زن مرد يزد -دارالعلم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4281
50 - زن - )محل تحصيل واحد خواهران(قم  -طلوع مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4282
50 - - مرد )محل تحصيل واحد برادران(قم  -طلوع مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4283
80 - زن مرد مشهد -عطار  غيرانتفاعيسسه مؤ غيرانتفاعي 4284
80 - زن مرد ساوه -فن ودانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4285
80 - زن مرد لنگرود -قدير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4286

 مديريت صنعتي - 518

80 - زن مرد   اروميه -آذرآبادگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4287
ردم 80 - زن  ابهر -اثيرالدين ابهري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4288

80 - زن مرد ساري -دران اديب مازن مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4289
60 - زن - )محل تحصيل واحد تهران(ارشاد  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4290
60 - - مرد )محل تحصيل واحد دماوند(ارشاد  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4291
80 - زن مرد قزوين - البرز  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4292
80 - زن - اصفهان –) ويژه خواهران(المهدي مهر  غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي 4293
80 - زن مرد همدان - الوند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4294
80 - زن مرد يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4295
80 - زن مرد فوالد شهر اصفهان - امين  غيرانتفاعيمؤسسه  فاعيغيرانت 4296
80 - زن مرد جهرم -انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4297
80 - زن مرد ايالم -باختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4298
80 - زن مرد شاهرود -برايند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4299
80 - زن مرد مشهد -بينالود  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4300
دمر 80 - زن  بابلسر -پارسا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4301
80 - زن مرد پرند -پرندك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4302
80 - زن مرد لرستان -پل دختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4303
80 - زن مرد تاكستان استان قزوين -تاكستان  غيرانتفاعيمؤسسه  عيغيرانتفا 4304
80 - زن مرد زاهدان -تفتان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4305
80 - زن مرد دامغان -توران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4306
80 - زن مرد نيشابور -ثامن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4307
50 30 - 80 تبريز -چرخ نيلوفري آذربايجان  غيرانتفاعيمؤسسه  رانتفاعيغي 4308
80 - زن مرد شيراز - حافظ  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4309
80 - زن مرد مشهد -حكمت رضوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4310
80 - زن مرد گرگان - حكيم جرجاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4311
80 - زن مرد قوچان - حكيم نظامي  غيرانتفاعيمؤسسه  يرانتفاعيغ 4312
80 - زن مرد بجنورد -حكيمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4313
80 - زن مرد مشهد -خردگرايان مطهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4314
80 - زن مرد يزد -دارالعلم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4315
80 - زن مرد اصفهان -راغب اصفهاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4316
80 - زن مرد بابل -راه دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4317
80 - زن مرد رشت -راهبرد شمال  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4318
80 - زن مرد ساري -راهيان نور  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4319
80 - زن مرد قزوين -رجا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4320
80 - زن مرد رامسر - رحمان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4321
80 - زن مرد شيراز -زند دانش گستر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4322
80 - زن مرد آمل -سبز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4323
80 - زن مرد آمل -سمنگان  غيرانتفاعيمؤسسه  اعيغيرانتف 4324
80 - زن مرد قزوين -سهروردي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4325
80 - زن مرد گنبد كاووس - شرق گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4326
80 - زن مرد تنكابن - شفق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4327
80 - زن مرد آستارا - شهريار  غيرانتفاعيمؤسسه  فاعيغيرانت 4328
60 - زن مرد كرمانشاه -شهيد رضايي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4329
- 50 - مرد )محل تحصيل واحد برادران(قم  -طلوع مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4330
- 50 زن - )محل تحصيل واحد خواهران(قم  -طلوع مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4331
80 - زن مرد زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4332
80 - زن مرد بهنمير بابلسر -عالمه اميني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4333
80 - زن مرد چالوس - عالمه حلي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4334
80 - زن مرد قزوين - عالمه قزويني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4335
80 - زن مرد اقباليه قزوين -عالمه مجلسي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4336
80 - زن مرد تبريز -علم و فناوري شمس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4337
80 - زن مرد قزوين -غزالي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4338
80 - زن مرد قائمشهر -وردين فر غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4339
80 - زن مرد ياسوج -فروغ دانش  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4340
79 - زن مرد كرمان -فرهيختگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4341
80 - زن مرد سمنان - فضيلت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4342
80 - زن مرد ساوه -ودانش  فن غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4343
80 - زن - خميني شهر اصفهان -فيض االسالم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4344
80 - زن مرد لنگرود -قدير  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4345
80 - زن مرد )محل تحصيل واحد خرمدره(كار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4346
80 - زن مرد مشهد - كاويان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4347
80 - زن مرد رشت -كوشيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4348
80 - زن مرد رفسنجان -مفاخر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4349
80 - زن مرد اردبيل -مقدس اردبيلي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4350
80 - زن مرد آبيك -موالنا  غيرانتفاعيسه مؤس غيرانتفاعي 4351
80 - زن مرد ايوانكي -مولوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4352
80 - زن مرد كاشان -مهد علم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4353
80 - زن مرد كرمان -مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4354
80 - زن مرد آستانه اشرفيه -مهر آستان  اعيغيرانتفمؤسسه  غيرانتفاعي 4355
80 - زن مرد تبريز -ميزان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4356
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 صنعتيمديريت  - 518  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد مهاباد –ميعاد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4357
80 - زن مرد كوهدشت لرستان -نوآوران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4358
80 - زن مرد شهركرد - نور هدايت  غيرانتفاعيسسه مؤ غيرانتفاعي 4359
80 - زن مرد اردبيل - نوين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4360
80 - زن مرد تاكستان -نيكان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4361
80 - زن مرد محمودآباد -نيما  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4362
80 - زن مرد اصفهان - هشت بهشت  غيرانتفاعيه مؤسس غيرانتفاعي 4363
80 - زن مرد بروجرد -ياسين  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4364
80 - زن مرد تهران -مجازي ايرانيان  غيرانتفاعيمؤسسه  مجازي غيرانتفاعي 4365

 كاربردي مديريت امور فرهنگي ـعلمي  - 518

80 - زن مرد   تهران - سوره  يغيرانتفاعدانشگاه  غيرانتفاعي 4366
80 - زن مرد ايالم –باختر  مؤسسه غيرانتفاعي نتفاعيغيرا 4367
80 - زن مرد مشهد -خردگرايان مطهر  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4368
80 - زن مرد فومن -دامون  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4369
80 - زن مرد خوي -شمس تبريزي  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4370
50 - - مرد )احد برادرانمحل تحصيل و(قم  -طلوع مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4371
50 - زن - )محل تحصيل واحد خواهران(قم  -طلوع مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4372
80 - زن - شيراز -) ويژه خواهران(فاطميه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4373
80 - زن مرد شهركرد - نور هدايت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4374

 روابط عمومي ـكاربردي مديريت امور فرهنگي  ـعلمي  - 518
80 - زن مرد  پذيرش با عنوان كارشناسي ناپيوسته روابط عمومي تهران –سوره  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 4375

 كاربردي مديريت هتلداري ـعلمي  - 518

80 - زن مرد   تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  نتفاعيغيرا 4376
80 - زن مرد ساوه - حكيم ناصر خسرو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4377
80 - زن مرد فومن -دامون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4378
80 - زن مرد مشهد -شانديز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4379
80 - زن مرد كاشان -مهد علم  غيرانتفاعيمؤسسه  اعيغيرانتف 4380
80 - زن مرد محمودآباد -نيما  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4381
80 - زن مرد اصفهان - هشت بهشت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4382

 علوم ثبتي ـكاربردي حقوق قضايي  ـعلمي  - 519

80 - زن مرد   ساري -اديب مازندران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4383
80 - زن مرد بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4384
80 - زن مرد ايالم -باختر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4385
80 - زن مرد شاهرود -برايند  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4386
80 - زن مرد چابهار -بهار انديشه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4387
80 - زن مرد گرگان - حكيم جرجاني  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4388
80 - زن مرد قوچان - حكيم نظامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4389
80 - زن مرد ساوه -رضويه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4390
80 - زن مرد ساري -روزبهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4391
50 - - مرد )محل تحصيل واحد برادران(قم  -طلوع مهر  غيرانتفاعيؤسسه م غيرانتفاعي 4392
50 - زن - )محل تحصيل واحد خواهران(قم  -طلوع مهر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4393
80 - زن مرد چالوس - عالمه حلي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4394
80 - زن مرد قائمشهر - طبرسي  عالمه غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4395
80 - زن مرد ايوانكي -مولوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4396
80 - زن مرد مينودشت -ميالد گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4397
80 - زن مرد كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4398

********************************************  
  هــــنرآموزشي هاي گروه  كدرشته محل -25جدول شماره 

 كاربردي تكنولوژي و طراحي دوخت ـعلمي  - 601

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
20 - زن -   توحيد -دختران آمل اي  فني و حرفهشكده آموز روزانه 4399

- 20 زن - توحيد -دختران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4400
36 - زن - دختران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4401
- 36 زن - دختران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4402
40 - زن - دختران شاهروداي  فني و حرفهده آموزشك روزانه 4403
- 40 زن - دختران شاهروداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4404
20 - زن - دختران كاشاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4405
- 20 زن - دختران كاشاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4406
25 - زن - دختران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4407
- 30 زن - دختران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4408
20 - زن - آباد نجفدختران اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4409
20 - زن - دختران يزداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4410
- 20 زن - دختران يزداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4411
15 - زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 4412
- 15 زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 4413
20 - زن - توحيد -دختران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4414
- 20 زن - توحيد -دختران آمل اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4415
36 - زن - دختران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4416
- 36 زن - دختران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4417
40 - زن - دختران شاهروداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4418
- 40 زن - دختران شاهروداي  هفني و حرفآموزشكده  نوبت دوم 4419
20 - زن - دختران كاشاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4420
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 كاربردي تكنولوژي و طراحي دوخت ـعلمي  - 601  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
- 20 زن - دختران كاشاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4421
25 - زن - دختران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4422
- 30 زن - تران گرگاندخاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4423
20 - زن - آباد نجفدختران اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4424
12 - زن - دختران يزداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4425
- 12 زن - دختران يزداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4426
15 - زن - دكتر شريعتي - دختران تهراناي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 4427
- 15 زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 4428
80 - زن - شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4429
60 - زن - گرگان -استرآباد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4430
80 - زن - يزد -) ع(امام جواد غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4431
80 - زن - زاهدان - پرتو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4432
80 - زن - ساوه - حكيم ناصر خسرو  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4433
80 - زن - كرمان - رسالت  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4434
80 - زن - زنجان -روزبه  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4435
80 - زن - ساعي ـ گرگان مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4436
80 - زن - نوشهر –مارليك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4437
80 - زن - رفسنجان -مفاخر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4438

 كاربردي صنايع دستي ـعلمي  -  602

25 - زن مرد   مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي روزانه 4439
60 - زن مرد گرگان -استرآباد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4440
80 - زن مرد كرمانشاه - گنجينه هنر و معماري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4441
80 - زن مرد شيراز -هنر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4442

 فرش -  602

50 - - مرد   )محل تحصيل آموزشكده فرش شهرستان هريس(دانشگاه هنر اسالمي تبريز  روزانه 4443
80 - زن مرد پذيرش با عنوان فرش دستباف كرمانشاه - گنجينه هنر و معماري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4444

 علمي ـ كاربردي مرمت و احياء بناهاي تاريخي -  603

25 - زن مرد   مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي روزانه 4445
20 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهشكده آموز روزانه 4446
- 20 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4447
20 - - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4448
- 20 - مرد شهيد صدوقي - پسران شماره يك يزد اي  هفني و حرفآموزشكده  نوبت دوم 4449
80 - زن مرد اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 4450
80 - زن مرد شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4451
40 - زن مرد گرگان -استرآباد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4452
80 - زن مرد گناباد -پارس رضوي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4453
80 - زن مرد شيراز - حافظ  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4454
80 - زن - كرج -) ويژه خواهران(رسام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4455
80 - زن مرد نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيمؤسسه  تفاعيغيران 4456
80 - زن مرد تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4457
80 - زن مرد آباد نجف غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4458
80 - زن مرد محمودآباد -نيما  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4459

 كاربردي نوازندگي ساز ايراني ـعلمي  - 604

80 - زن مرد   شيراز –ارم  غيرانتفاعيسسه مؤ غيرانتفاعي 4460
80 - زن مرد شيراز –هنر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4461

 كاربردي ارتباط تصويري ـعلمي  - 605

40 - زن مرد   )محل تحصيل شوشتر(اهواز  -دانشگاه شهيد چمران  روزانه 4462
30 - - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4463
- 30 - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4464
30 - - مرد شهيد مفتح -پسران شماره يك همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4465
36 - زن - دختران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4466
- 36 زن - دختران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4467
18 - زن - دختران بجنورداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4468
- 18 زن - دختران بجنورداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4469
40 - زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4470
- 40 زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4471
40 - زن - دختران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4472
- 40 زن - دختران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4473
22 - زن - دختران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4474
- 30 زن - دختران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4475
17 - زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهده دانشك روزانه 4476
- 17 زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 4477
15 - زن - )س(زينب كبري -دختران همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4478
- 15 زن - )س(نب كبريزي -دختران همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4479
35 - - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 4480
5 - زن مرد )محل تحصيل شوشتر(اهواز  -دانشگاه شهيد چمران  نوبت دوم 4481
30 - - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4482
- 30 - مرد پسران بابلاي  فني و حرفهزشكده آمو نوبت دوم 4483
- 30 - مرد شهيد مفتح -پسران شماره يك همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4484
36 - زن - دختران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4485
- 36 زن - دختران بابلاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4486
18 - زن - دختران بجنورداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4487
- 18 زن - دختران بجنورداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4488
40 - زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4489
- 40 زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4490
35 - زن - دختران سبزواراي  فني و حرفهوزشكده آم نوبت دوم 4491
- 35 زن - دختران سبزواراي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4492



 25شماره دول ج/ها جداول كدرشته محل/فصل دوم             1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   76 صفحه  25جدول شماره /ها جداول كدرشته محل/فصل دوم  
 

 كاربردي ارتباط تصويري ـعلمي  - 605  ادامه

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 ه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگا نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
22 - زن - دختران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4493
- 30 زن - دختران گرگاناي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4494
17 - زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 4495
- 17 زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 4496
15 - زن - )س(زينب كبري -دختران همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4497
- 15 زن - )س(زينب كبري -دختران همدان اي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4498
- 35 - مرد انقالب اسالمي -پسران شماره يك تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 4499
80 - زن مرد تهران - سوره  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 4500
80 - زن مرد شيراز - آپادانا  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4501
80 - زن مرد شيراز -ارم  غيرانتفاعيسه مؤس غيرانتفاعي 4502
50 - زن مرد گرگان -استرآباد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4503
80 - زن مرد تبريز - اسوه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4504
80 - زن مرد مشهد -اقبال الهوري  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4505
80 - زن مرد يزد -) ع(امام جواد مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4506
80 - زن مرد قروه -ايرانمهر  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4507
80 - زن مرد زاهدان - پرتو  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4508
80 - زن مرد نيشابور –ثامن  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4509
80 - زن مرد ساوه - حكيم ناصر خسرو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4510
80 - زن مرد قزوين - دارالفنون  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4511
80 - زن - كرج -) ويژه خواهران(رسام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4512
80 - زن مرد زنجان -روزبه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4513
80 - زن مرد ساري - ساريان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4514
80 - زن - اصفهان -سپهر غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4515
80 - زن مرد مشهد -شانديز  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4516
80 - زن مرد تنكابن - شفق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4517
80 - زن مرد بابل -طبري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4518
80 - زن مرد كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعيمؤسسه  نتفاعيغيرا 4519
80 - زن مرد مشهد - فردوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4520
80 - زن مرد سمنان - فضيلت  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4521
80 - زن مرد نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4522
80 - زن مرد گرگان -گلستان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4523
80 - زن مرد كرمانشاه - گنجينه هنر و معماري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4524
80 - زن مرد نوشهر - مارليك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4525
80 - زن مرد رويان نور -مازيار  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4526
80 - زن مرد تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4527
60 - زن مرد محالت - مهرگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4528
80 - زن مرد قزوين -ميرعماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4529
80 - زن مرد تبريز -) ص(نبي اكرم غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4530
80 - زن مرد ودآبادمحم -نيما  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4531
80 - زن مرد همدان -هگمتانه  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4532
80 - زن مرد شيراز -هنر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4533
80 - زن مرد گلبهار -سناباد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4534

 آموزش هنرهاي تجسمي - 605
35 - - مرد  يماني آموزش و پرورشويژه فرهنگيان رسمي و پ پرديس بالل حبشي تهران -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 4535

35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد رجايي قزوين -دانشگاه فرهنگيان  روزانه 4536
35 - زن - ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش پرديس شهيد شرافت تهران -گيان دانشگاه فرهن روزانه 4537

80 - زن مرد تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيدانشگاه  غيرانتفاعي 4538
80 - زن مرد شيراز -ارم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4539
80 - زن مرد زاهدان - پرتو  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4540
80 - زن - كرج -) ويژه خواهران(رسام  اعيغيرانتفمؤسسه  غيرانتفاعي 4541
80 - زن مرد قزوين -ميرعماد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4542
80 - زن مرد محمودآباد -نيما  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4543

 نقاشي ـهنرهاي تجسمي  - 605

40 - زن مرد   )رمحل تحصيل شوشت(اهواز  -دانشگاه شهيد چمران  روزانه 4544
40 - زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4545
- 40 زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4546
- 17 زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  روزانه 4547

18 - زن - شرايط در انتهاي دفترچه دختران كرجاي  رفهفني و حآموزشكده  روزانه 4548
- 18 زن - دختران كرجاي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4549
5 - زن مرد )محل تحصيل شوشتر(اهواز  -دانشگاه شهيد چمران  نوبت دوم 4550
40 - زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4551
- 40 زن - دختران سارياي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4552
- 17 زن - دكتر شريعتي -دختران تهران اي  فني و حرفهدانشكده  نوبت دوم 4553
18 - زن - دختران كرجاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4554
- 18 زن - دختران كرجاي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4555
80 - زن مرد شيراز -ارم  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4556
50 - زن مرد گرگان -استرآباد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4557
80 - زن - كرج -) ويژه خواهران(رسام  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4558
80 - زن - اصفهان -سپهر غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4559
80 - زن مرد مشهد - فردوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4560
80 - زن مرد كرمانشاه - گنجينه هنر و معماري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4561
60 - زن مرد محالت - مهرگان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4562
80 - زن مرد محمودآباد -نيما  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4563
80 - زن مرد گلبهار -سناباد  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4564

 تصويرسازي ـعلمي كاربردي گرافيك  - 605
80 - زن مرد  پذيرش با عنوان گرافيك ـ تصوير سازي طراحي چاپ فريدونكنار -پرديسان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4565

80 - زن مرد دامغان -توران  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4566
80 - زن مرد قوچان - حكيم نظامي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4567
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94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   77 صفحه  26جدول شماره /ها جداول كدرشته محل/فصل دوم  
 

 تصويرسازي ـعلمي كاربردي گرافيك  - 605  ادامه

 جنس پذيرش  اتتوضيح
 ظرفيت پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
80 - زن مرد ساري -روزبهان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4568
80 - زن مرد قائمشهر -صالحان  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4569
80 - زن - خميني شهر اصفهان -فيض االسالم  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4570
80 - زن مرد مهاباد - ميعاد  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4571

80 - زن مرد  تبريز - )ص(نبي اكرم مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4610
 كاربردي طراحي پوشاك ـعلمي  - 606

20 - زن -   دختران شاهروداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4572
- 20 زن - دختران شاهرودي ا فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4573
36 - زن - دختران مشهداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4574
- 36 زن - دختران مشهداي  فني و حرفهآموزشكده  روزانه 4575
20 - زن - دختران شاهروداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4576
- 20 زن - دختران شاهروداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4577
18 - زن - دختران مشهداي  فني و حرفهآموزشكده  نوبت دوم 4578
- 18 زن - دختران مشهداي  فني و حرفهزشكده آمو نوبت دوم 4579
80 - زن - شيراز - آپادانا  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4580
30 - زن - گرگان -استرآباد  مؤسسه غيرانتفاعي غيرانتفاعي 4581
80 - زن مرد يزد –) ع(امام جواد غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4582
80 - زن - زاهدان - پرتو  انتفاعيغيرمؤسسه  غيرانتفاعي 4583
80 - زن - زاهدان -) ويژه خواهران(شكوه شرق  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4584
80 - زن - مشهد - فردوس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4585
80 - زن - نوشهر -كمال الملك  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4586
80 - زن - كرمانشاه - گنجينه هنر و معماري  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4587

80 - زن - پذيرش با عنوان كارشناسي ناپيوسته طراحي لباس تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4588
80 - زن - شيراز -هنر  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4589

 زه داريكارشناسي ناپيوسته مو - 607

25 - زن مرد   مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي روزانه 4590
********************************************  

  آموزشي دامپزشكيهاي گروه  كدرشته محل -26جدول شماره 
 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي - 701

 جنس پذيرش  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 اه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگ نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

اول دوم زن مرد
30 - زن مرد   روزانه 4591 دانشگاه ايالم

30 - زن مرد همدان -دانشگاه بوعلي سينا  روزانه 4592
24 - زن مرد روزانه 4593 دانشگاه تبريز
30 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي  نهروزا 4594
30 - زن مرد روزانه 4595 دانشگاه زابل
40 - زن مرد )محل تحصيل آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد(دانشگاه سمنان  روزانه 4596
16 - زن مرد نوبت دوم 4597 دانشگاه تبريز
30 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي  نوبت دوم 4598
30 - زن مرد نوبت دوم 4599 دانشگاه زابل
- 40 زن مرد )محل تحصيل آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد(دانشگاه سمنان  نوبت دوم 4600

 بهداشت مواد غذايي - 701

30 - زن مرد   همدان -دانشگاه بوعلي سينا  روزانه 4601
 كاربردي بهداشت مواد غذايي با منشأ دامي ـعلمي  -  702

80 - زن مرد   انزليمهر آيين ـ بندر غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4602
80 - زن مرد كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيمؤسسه  غيرانتفاعي 4603
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  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   78 صفحه  ها پيوست/  سومفصل 
 

  :ها شهريه) 1
  : )هاي علوم پزشكي بجز دانشگاه( دولتي و غيردولتي عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش) 1-1

هـا و مؤسسـات    انشـگاه ها و مؤسسات آموزش عـالي دولتـي همچنـين د    مجازي دانشگاه و حضوري ، نيمه)شبانه(نوبت دوم ( »غيرروزانه«هاي  كليه پذيرفته شدگان دوره
بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميـزان شـهريه در   . باشند غيرانتفاعي، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي

ها و مؤسسات آموزش عـالي دولتـي و    دانشگاهلذا  .ن دريافت خواهد شدتعيين و از پذيرفته شدگاي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و  دانشگاهاين 
  . را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند مصوب هيأت امنا نمايند، موظفند جداول شهريه نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي »غيرروزانه«هاي  غيردولتي، كه در دوره

  ***توجه  ***هاي مختلف تحصيلي            ها و رشته هاي ثابت و متغير دوره ميزان شهريهداوطلبان براي اطالع از           *** توجه  ***
  .ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند هاي مجري، به پايگاه اينترنتي دانشگاه در دانشگاه

  :هاي علوم پزشكي دانشگاه  شكيآموزشي پز  گروه  تحصيلي  هاي در رشته  هاي مختلف تحصيل دوره  شهريه) 2-1
ريال معادل چهار ميليون و هفتصـد   000/000/47مبلغ ) شبانه(كارشناسي ناپيوسته در دوره نوبت دوم  تحصيليهاي  رشتهكليه ) شامل دو ترم(شهريه ساليانه ) الف

  .باشد هزار تومان مي
هـاي علـوم پزشـكي، مبلـغ      غيرايرانـي پذيرفتـه شـده در دانشـگاه     اتبـاع پيوسـته بـراي   كارشناسـي نا  تحصـيلي هـاي   رشـته كليه ) شامل دو ترم(شهريه ساليانه ) ب

  .باشد ريال معادل چهار ميليون و هفتصد هزار تومان مي 000/000/47
ريـال   000/000/30علـوم پزشـكي، مبلـغ     هـاي  خودگردان دانشگاه هاي پرديس دركارشناسي ناپيوسته   هاي تحصيلي رشتهكليه ) شامل دو ترم(شهريه ساليانه ) ج

  .باشد معادل سه ميليون تومان مي
  :هاي علوم پزشكي توضيحات مربوط به شهريه دانشگاه* 
پـس از تصـويب   و درصد مازاد بر شهريه اعالم شـده و يـا كمتـر     15تا  درصد  5بندي كشوري از  هر دانشگاه مجاز است بر اساس نام، قدمت و جايگاه در رتبه -1

  .داوطلب شهريه دريافت نمايدهيأت امناي مربوط از 
بندي كشوري بر اساس نرخ تورم اعالم شده توسط بانك مركزي، درصدي را به شهريه ساليانه اضافه  ها همه ساله بر اساس نام، قدمت و جايگاه در رتبه دانشگاه -2

  .خواهند نمود
  :هاي نيمه حضوري دورهشرايط و ضوابط ) 2

هـاي نيمـه حضـوري     انتقـال و يـا جابجـايي پـذيرفتگان منحصـراً بـه دوره      . باشد مينور  همانند مقررات آموزشي دانشگاه پيام حضوري هاي نيمه مقررات آموزشي دوره
فتگان باشد، لذا پذير آموزش و پرورش مي يا پيماني وزارت   و  ها در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و مختص فرهنگيان رسمي   از آنجا كه اين رشته. پذير است امكان

حضوري صرفاً در روزهاي پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد و هيچگونـه   هاي نيمه هاي درسي رشته كالس. نويسي بايد حكم كارگزيني ارائه نمايند نهايي در زمان نام
  .باشند ضوابط، ملزم به پرداخت شهريه ميهاي نيمه حضوري مطابق  پذيرفته شدگان دوره .امكانات رفاهي و خوابگاهي در اختيار پذيرفتگان قرار نخواهد گرفت

  :ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در برخي از دانشگاه) 3
چنانچه . هاي روزانه و شبانه ندارند ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از پزشكي و غيرپزشكي تعهدي در خصوص واگذاري خوابگاه به پذيرفتگان دوره دانشگاه

اي بـه   ضمنًا عدم درج نام دانشگاه يا مؤسسه. توضيحي در اين خصوص الزم است در قسمت شرايط و ضوابط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذكر شده است
  .باشد معني واگذاري خوابگاه و يا ارائه ساير تسهيالت رفاهي نمي

  ها و مؤسسات آموزش عالي ي برخي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتشراي
  .گونه تعهدي در اعطاي خوابگاه نخواهد داشت هيچاين آموزشكده  :آموزشكده فني و مهندسي مرند* 
تعهـدي نسـبت بـه تـأمين     گونـه   باشد و هيچ اين آموزشكده فاقد هر گونه تسهيالت خوابگاه مي -1 :وابسته به سازمان نقشه برداري كشور ـآموزشكده فني نقشه برداري  * 

گونه تعهدي مبني  اين آموزشكده هيچ -2 .موزشكده خودداري نمايندآهاي اين  از انتخاب رشته ،شود داوطلباني كه امكان تهيه خوابگاه ندارند لذا تأكيد مي. خوابگاه براي دانشجويان ندارد
صورت انصراف دانشـجو، شـهريه ثابـت     در -4 .شود طور جداگانه محاسبه مي روس كارورزي و كارآموزي بههزينه د -3 .بر استخدام دانشجويان پس از فراغت از تحصيل نخواهد داشت

 اسـاس نمـرات كارنامـه آزمـون كـارداني بـه كارشناسـي        آموزشكده مجاز است مواد درسي الزم را بر -5. شود هاي باقيمانده برابر تعرفه وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري دريافت مي ترم
پـذيرش   -7 .نياز ارائه نمايـد  صورت پيش برداري، مواد درسي كه الزم بداند به ها و تجهيزات نقشه آموزشكده مجاز است با توجه به تغيير روش -6. نياز ارائه نمايد صورت پيش به ستهناپيو

هاي  شدگان چند برابر ظرفيت پذيرش هر يك از كدرشته محل از معرفي گيرد و خاص صورت مي اين آموزشكده به روش متمركز با شرايط 2920و  2916هاي  كدرشته محلدانشجو در 
استفاده از سـهميه كاركنـان سـازمان نقشـه      براي 1394برداري كشور تا پايان شهريور ماه سال  داشتن حداقل سه سال سابقه كار در سازمان نقشه -8 .مذكور مصاحبه بعمل خواهد آمد

  www.gtc.ac.ir:   اينترنتي	نشاني     021-66071133 :تلفن        13185-1684: صندوق پستي .   خيابان معراج ،ميدان آزادي، هرانت: نشاني -9. برداري كشور الزامي است
رعايـت شـئونات و حجـاب     -2. ان و اعتقاد به واليت فقيـه تابعيت جمهوري اسالمي اير -1 :جغرافيايي نيروهاي مسلحوابسته به سازمان  ـآموزشكده فني نقشه برداري  * 

 .شـدگان نـدارد   بر استخدام يا اعطاي بورس تحصيلي به پذيرفته گونه تعهدي مبني سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح هيچ -3. الزامي است) چادر(كامل اسالمي براي برادران و خواهران 
ضـوابط سـازمان   شهريه تحصيلي ثابت و متغيـر براسـاس    -6 .شود محاسبه ميطور جداگانه  هزينه دروس كارورزي و كارآموزي به -5. اين آموزشكده فاقد خوابگاه دانشجويي است -4

رسي كه الزم بداند آموزشكده مجاز است مواد د -8 .شود هاي باقيمانده از دانشجو دريافت مي درصورت انصراف از تحصيل، شهريه ثابت ترم -7. گردد جغرافيايي نيروهاي مسلح اخذ مي
هـاي ساسـان و    بـين بيمارسـتان   ،بلـوار كشـاورز   ،تهران: نشاني -10. گيرد صورت مي) شبانه(نوبت دوم دوره پذيرش دانشجو در اين آموزشكده براي  -9. نياز ارائه نمايد صورت پيش  به

   www.ngo-ac.ir: نشاني اينترنتي  021-88961129 و 88960122 :نتلف     14159-63431  :پستيكد                  7پالك  ،كوچه شهيد شوريده ،پارس
ايـن   -2. بكارگيري پذيرفتـه شـدگان نـدارد    اشتغال و ،اين آموزشكده هيچگونه تعهدي در قبال استخدام -1 :وابسته به وزارت جهادكشاورزي ـآموزشكده كشاورزي كرج  * 

هـاي مربـوط مطـابق     عمليـات  تحصيل در اين آموزشكده تمام وقت بوده و پذيرفته شدگان ملزم به حضور در كالس و -3. د امكانات خوابگاهي و غذاي دانشجويي استفاق آموزشكده
  http:/ihec.ir   026-36700872 -5: تلفن  .خيابان شهيد همت ،جاده ماهدشت 5كيلومتر، كرج: نشاني -4. باشند مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي

داد محدود دانشجويان اين دانشگاه به علت محدوديت هاي موجود،هيچگونه تعهدي جهت واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان دوره روزانه و شبانه ندارد اما به تع :اراكدانشگاه * 
نشـاني   .جنب پارك اميركبير ،خيابان شهيد بهشتي ،اراك: نشاني. بگاه خصوصي با پرداخت هزينه استفاده كنندتوانند از خوا روزانه با اولويت اسكان داده مي شوند و دانشجويان شبانه مي

    http://araku.ac.ir :اينترنتي
  056-32521181-2 :تلفن . ن ابوالمفاخرانتهاي خيابا ،ميدان شيرازي، قاين ،خراسان جنوبي: نشاني .باشد خوابگاه خودگردان به تعداد محدود موجود مي :بزرگمهر قائناتدانشگاه * 

  .نمايند	مراجعه http://buqaen.ac.irبه نشاني  بيشتر به وب سايت دانشگاه كسب اطالعاتداوطلبان مي توانند براي 
دانشـجويان پذيرفتـه   . باشـد  مي) شبانه(نوبت دوم  فاقد ظرفيت خوابگاهي براي پذيرش دانشجويان جديدالورود روزانه و 94-95دانشگاه بيرجند در سال تحصيلي  :دانشگاه بيرجند* 

. اسـتفاده نماينـد  ) خـودگردان (هاي بخش خصوصـي   از خوابگاه) تومان 300،000هر نيمسال تحصيلي حداقل (ريال  600،000توانند با پرداخت هزينه اجاره بهاء ماهيانه حداقل  شده مي
هاي وابسته بـه ايـن دانشـگاه فاقـد      موزشكدهآهمچنين . ها و شرط معدل خواهد بود ويان روزانه بر اساس ظرفيت خوابگاهضمنا واگذاري خوابگاه دولتي در سنوات بعدي تحصيل دانشج

  .باشد ريال مي 600،000هاي خودگردان استفاده نمايند كه حداقل قيمت ماهيانه مبلغ  خوابگاه ملكي بوده و دانشجويان در طول دوره تحصيلي بايد از خوابگاه
 نشـاني  .تعداد محدود براي برادران خوابگـاه خـودگردان وجـود دارد    باشد ولي به اين دانشگاه براي خواهران دانشجو داراي خوابگاه بصورت خودگردان مي :تربت حيدريهاه دانشگ* 

   051-52299602-4: تلفن www.torbath.ac.ir :نشاني اينترنتي        .بعد از پل هوايي عابر پياده ،مشهدـ محور تربت حيدريه  7 كيلومتر :دانشگاه
 ارائـه  -2 .باشـند  مي )شبانه(نوبت دوم  هاي شهريه دوره% 60شدگان ملزم به پرداخت  حضوري، كليه پذيرفته هاي نيمه نامه دوره باستناد آيين -1 :تربت دبير شهيد رجائيدانشگاه * 

دانشگاه از واگذاري خوابگاه و يا ساير امكانات رفاهي بـه   -4. گردد در روزهاي پنجشنبه يا جمعه برگزار مي صرفاًهاي اين دوره  كالس -3 .حكم كارگزيني در زمان ثبت نام الزامي است
  .شدگان معذور است پذيرفته

    www.jahrom.ac.ir: اينترنتي شانين  071-54344445: تلفن .بلوار سپاه ،جهرم :نشاني  .باشد صورت خودگردان مي هامكانات رفاهي از قبيل خوابگاه ب ارائه :جهرمدانشگاه * 
  ujiroft.ac.ir: آدرس سايت    034-43347061-3  :تلفن .جاده بندرعباس 8كيلومتر  ،جيرفت: نشاني :جيرفتدانشگاه * 
خوابگـاه دانشـجويي بـراي     تأمينچگونه تعهدي در قبال دانشگاه هي اين -2. به كليه متقاضيان دوره روزانه در حد امكانات دانشگاه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت -1 :دانشگاه زابل* 

  .ندارد) شبانه(دانشجويان دوره نوبت دوم 
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  ها و مؤسسات آموزش عالي ي برخي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتشراي
  .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجويي مياين  :كازرون ـسلمان فارسي دانشگاه * 
خوابگـاه بـه دانشـجويان شـبانه و پـرديس       ارائـه كند و از  خوابگاه واگذار مي دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت امكانات به دانشجويان روزانه فقط در سال اول :دانشگاه سمنان* 

  023-33654325و  33654324و  33654326: آموزشتلفن اداره كل  .پرديس شماره يك دانشگاه ،روبروي پارك سوكان ،ميدان دانشگاهسمنان، : نشاني .خودگردان معذور است
  www.semnan.ac.ir :نشاني اينترنتي 

بوده و مركز آموزش عالي  بردسيرتحصيلي مركز آموزش عالي هاي  رشتهشدگان  پذيرفتهبخش دولتي براي  غذا درو خوابگاه  فاقداين دانشگاه  -1 :كرمانـ   باهنر نشگاه شهيددا* 
  .وجود دارد بافتموزش عالي مركز آامكان واگذاري خوابگاه خودگردان تنها به دانشجويان دختر در  -2. مذكور نيز در اين زمينه تعهدي ندارد

 )شبانه(دوره نوبت دوم خوابگاه دانشجويان  مورددانشگاه هيچگونه تعهدي در  -2 .روزانه محدوديت خوابگاه وجود دارد دوره براي دانشجويان -1 :اهوازـ چمران   دانشگاه شهيد* 
   http://www.scu.ac.irنشاني اينترنتي         0613 -3330010-19 :تلفن .    بلوار گلستان ،اهواز: نشاني   . ندارد

) ب. باشـد  هاي حضـوري مـي   ها مانند شرايط عمومي دوره شرايط عمومي پذيرش در اين دوره: شرايط عمومي )الف :شرايط مربوط به دوره هاي مجازي :ـ شيراز شيرازدانشگاه * 
ظرفيت  3/1هاي مجازي، با استفاده از سيستم نوين آموزش الكترونيكي، تشكيل هر دوره منوط به حداقل ثبت نام معادل  هاي زياد برگزاري دوره به هزينهبا توجه  -1: شرايط اختصاصي

طبـق   -3. ختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شـد در ا.. .با توجه به نوع سيستم آموزش هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، سلف سرويس، وام دانشجويي و -2. باشد هر دوره مي
موجـود در كتابخانـه ديجيتـال سيسـتم اتوماسـيون       Pdfفايـل   ارائـه هاي الكترونيكي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش به روش الكترونيكي بر مبناي  نامه آموزش نظام

امتحانات در اواسط هر نيمسال تحصيلي و  -4. باشد هاي مجازي مي محتواي دروس و سپس برگزاري كالس قسمت هاي صوتي فلش موجود در و فايل )sess(آموزشي دانشگاه شيراز 
ه عهـد  گردد كه انتخاب محل امتحان بـر  ميدر پايان آن به صورت حضوري و در حال حاضر در چند مركز از قبيل شيراز، تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، بابل، بندرعباس و كرمان برگزار 

باشد كه در ابتداي سال تحصيلي ميزان آن توسط دانشكده مشخص خواهـد   هزينه برگزاري امتحانات غير از شيراز و در ساير مراكز امتحاني بر عهده دانشجو مي: تذكر. باشد دانشجو مي
اين دانشگاه مطابق مصوبات وزارت علوم، ) مجازي(هاي الكترونيكي  ن دورهشدگا از پذيرفته -6. مراجعه نماييد www.vus.irاطالعات بيشتر به سايت دانشكده  براي كسب -5.   شد

ربط مراجعـه   هاي آموزشي مختلف، به پايگاه اينترنتي دانشگاه  ذي هاي ثابت و متغير در گروه داوطلبان الزم است براي اطالع از ميزان شهريه. تحقيقات و فناوري شهريه اخذ خواهد شد
  .كيلومتري شهرستان داراب قرار دارد 7كيلومتري شهر شيراز و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب در  270ر شهرستان داراب د .نمايند

داخـل شـهر معرفـي     يهاي خودگردان خصوصـ  دانشگاه صنعتي اروميه هيچ گونه تعهدي در قبال خوابگاه نداشته و در صورت نياز دانشجو به خوابگاه -1 :دانشگاه صنعتي اروميه* 
   044-31980251 :نمابر   33728180-81: تلفن    57155-419 :صندوق پستي    57166-17165 :كدپستي .اول جاده بند ،اروميه  :نشاني. شود مي

      www.uut.ac.ir :نشاني اينترنتي
  .پذيرد انجـام مي با شرايط خاص متمركـز ش دانشـجو به روش گزينـ در اين دانشگاه :انتظامي امين ـ تهراندانشگاه علوم * 
نداشـتن سـابقه ارتكـاب جـرائم      -3 .داشتن مدرك كـارداني مصـوب و مـورد تأييـد وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري        -2 .)مرد( عضويت كادر پايور ناجا -1 :شرايط عمومي) الف

  .170دارا بودن حداقل ميانگين نمره ارزيابي كارايي چهار سال  -4 .)ظار خدمتانت(هاي قضائي مؤثر و سابقه تنبيهات انضباطي  محكوميت
حـداقل   :تبصره .سومي داشتن درجه ستوان -1 ):»روزي شبانه«منتسب (شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته علوم انتظامي ) ب

توانند در آزمون رشته فوق شركت  هاي خدمتي مي شاغلين با كليه رسته -3 .سال 27اي حداكثر  دارا بودن سن شناسنامه -2. باشدسومي سپري شده  دو سال از تاريخ ترفيع درجه ستوان
  .هاي عملياتي سازماندهي خواهند شد التحصيلي فقط در رسته نمايند، ولي پس از فارغ

يكمـي   داشتن حـداقل درجـه سـتوان    -1 ):»حين خدمت«غيرمنتسب (لوم انتظامي شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته ع) ج
 25توانند حداكثر بـا   به باال مي 16كاركنان با جايگاه شغلي  :بصرهت .سال 24حداكثر سن خدمتي مجاز،  -3 .همخواني رشته تحصيلي با رسته خدمتي -2 .30/10/1394حداكثر تا تاريخ 

  . ندسال خدمت در آزمون شركت نماي
نـام در   دارا بودن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يـا پيمـاني در زمـان ثبـت     -1 ):»مراكز تربيت معلم سابق« هاي آموزشي شامل كليه پرديس(فرهنگيان دانشگاه * 

نام در آزمون باشد، در غير  لبان بايد قبل از پايان مهلت قانوني ثبتتاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوط -1تبصره  ).مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش(آزمون 
التـدريس و آموزشـياران نهضـت     معلمـان حـق   -2تبصره  .گردد مي "لغو"هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب  و قبولي، قبولي آنان  اينصورت مجاز به انتخاب رشته

دارا بـودن فـرم موافقتنامـه كتبـي مبنـي بـر        -2. نام در آزمون فاقد حكم كارگزيني رسمي و يا پيماني باشند مجاز به شركت در آزمون نيستند ثبتسوادآموزي كه تا پايان مهلت قانوني 
داوطلبان بايد براي دريافت اين ( بوطاساس شرايط مندرج در فرم معلم و دستورالعمل مر موافقت با ادامه تحصيل شاغالن رسمي يا پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود بر

لـذا درصـورتي كـه    . نام در آزمون اسـت  عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت -تبصره). فرم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند
هاي  عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از دوره -3 .تلقي خواهد شد» كان لم يكن«پذيرفته شود، قبولي وي  در آزمون شركت نموده و) فرم معلم(داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي
تر از و بـاال ) پيوسته يا ناپيوسته(فرهنگياني كه به هر نحوي قبالً مدرك كارشناسي  -4 .در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي... تحصيلي اعم از پيوسته، ناپيوسته و

چنانچـه   -5 .باشـند  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمـي  اند مجاز به انتخاب رشته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي يا آزاد بصورت معادل يا غيرمعادل دريافت نموده
تغييـر محـل    -تبصـره  .تلقي خواهـد شـد  » لم يكن	كان«نرسد، قبولي اين افراد ) نفر 15حداقل (ها، براي تشكيل كالس به حد نصاب الزم  آمار پذيرفتگان در هر يك از كدرشته محل

. باشـد  اند، در بين واحدهاي تابعه دانشگاه فرهنگيان براي تشكيل كالس در اختيار سازمان مركـزي دانشـگاه مزبـور مـي     هاي پذيرفته شده كه به حد نصاب نرسيده تحصيل در كد رشته
هاي مختلـف آموزشـي، مخصـوص شـاغالن رسـمي و يـا        هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در گروه كليه رشته -6 .باشد محل به عهده داوطلب مي رشتهبديهي است مسؤوليت انتخاب كد 

يس، آموزشـياران نهضـت   التـدر  باشد، لذا ساير داوطلبان اعم از قراردادي، قرارداد تطبيقي نهضت سـواد آمـوزي، شـركتي، معلمـان حـق      پيماني واجد شرايط وزارت آموزش و پرورش مي
 -7 .شدن، قبولي آنان لغو خواهد شد	ها  نبوده و در صورت انتخاب و قبول ، مجاز به انتخاب اين رشته)غير فرهنگيان(هاي مدارس غيرانتفاعي  و داوطلبان آزاد  التدريسي سوادآموزي، حق

 -8 .ط كلي مندرج در اين دفترچه كه داوطلبان ملزم به رعايت آن هستند، براي فرهنگيان الزامي اسـت عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي يادشده، رعايت شرايط عمومي و ساير ضواب
شـود   تالش مـي . (توانند ادامه تحصيل دهند با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي، فرهنگيان محترم در خارج از ساعت اداري موظف خود مي

شنبه و در صورت نيـاز   حضوري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در روزهاي پنج هاي نيمه كالس -تبصره. )شنبه و جمعه تشكيل شود كان بعضي از كالسها در روزهاي پنجدر صورت ام
چنانچه فردي با اطالعات نادرست پذيرفته شود و يـا متعاقـب    -10 .پذير نيست نام و قبولي در آزمون  و يا در طول تحصيل امكان تغيير رشته پس از ثبت -9 .ها برگزار خواهد شد جمعه

 -11 .گردد  و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارتهاي ناشـي از آن خواهـد بـود    نام يا تحصيل، قبولي وي لغو مي آن مشخص شود كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبت
اصالح ماده واحده امكان شـركت  «مطابق ماده واحده  -12 .كند اصي به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي وي ايجاد نميمسئوليت ناشي از عدم رعايت ضوابط عمومي و اختص

ش و پرورش به شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد وزير آموز 28/8/1392مورخ  739كه در جلسه » هاي ورودي مقطع باالتر نمودن فرهنگيان داراي مدرك معادل در آزمون
 70باشند، پس از ارزشيابي مدارك آنها، نسبت به مدارك معادل كـارداني   دسته از فرهنگياني كه داراي مدرك معادل فوق ديپلم و يا مدرك معادل كارشناسي مي است، آن تصويب رسيده

انـد، مشـروط بـه جبـران كسـري       ن اشخاص در مقاطع تحصيلي باالتر كـه قبـول شـده   شود و تحصيل اي درصد واحدهاي گذرانده شده، پذيرفته مي 65تا  60درصد و كارشناسي  75تا 
شود كه در آزمون مقـاطع تحصـيلي بـاالتر     اين مصوبه صرفاً شامل كساني مي –1تبصره  .نامه اجرايي اين ماده واحده مي باشد واحدهاي درسي خود در مدت زمان معين مندرج در آيين

هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمي در مـدت   دسته از فرهنگيان در دانشگاه قبولي اين –2تبصره  .اند كت كرده و پذيرفته شدهشر) كارشناسي و كارشناسي ارشد(
هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش  انشگاهشدگان صرفاً در د جبران كسري واحدهاي پذيرفته -3تبصره  .نامه اجرايي اين ماده واحده، ذخيره خواهد شد زمان مشخص مندرج در آيين

لذا فرهنگياني كه تا شروع نيمسال اول ف. باشد پيماني مالك عمل نمي -خدمتي براي ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي سقف سابقه -13 .پذير خواهد بود امكان) شهيد رجائي و فرهنگيان(
قبالً به اسـتناد  افرادي كه  –1تبصره  .دهند	توانند در آزمون شركت نموده و درصورت قبولي، ادامه تحصيل موارد ذيل ميبا در نظر گرفتن  ،شوند بازنشسته نمي 1394-95تحصيلي 	سال

، يده باشدآنان به اتمام نرس اوليه چنانچه در زمان شروع به تحصيل، تعهد ،اند موزش و پرورش تعهد خدمت سپردهآبه  مجلس شوراي اسالمي 8/3/1369قانون متعهدين خدمت مصوب 
صـورت   در غيـر ايـن  . بايد قبل از شروع به تحصيل، تعيين تكليف شـوند  ليكن ساير تعهدات مي. باشند ملزم به سپردن تعهد مجدد براي ادامه تحصيل مي قانون مزبور،  4به استناد ماده 

گونه افراد صرفاً براساس  اين. تابع قانون آموزش رايگان خواهند بود ،زش و پرورش ندارندگونه تعهد خدمتي به آمو افرادي كه هيچ –2تبصره  .تلقي خواهد شد» كان لم يكن«قبولي فرد 
شـوند مجـاز بـه انتخـاب      التحصيل مي فارغ 31/6/1393دانشجويان سال آخر مقطع كارداني كه تا تاريخ  -14. قانون مزبور به دانشگاه محل تحصيل تعهد آموزش رايگان خواهند سپرد

 .تلقي خواهد شـد  "كان لم يكن"التحصيل نشده باشند، قبولي آنان  فارغ 31/6/1393ليكن افرادي كه به هر دليل تا تاريخ . باشند ويژه فرهنگيان رسمي و پيماني ميهاي تحصيلي  رشته
نام در آزمـون، موافقـت    ت مي نمايند الزم است قبل از ثبتفعالي..) .سرايداري و ،نگهباني ،خدماتي(آموزشي  پيماني آموزش و پرورش كه در مشاغل اداري و غير –كاركنان رسمي  -15

صورت قبولي  در غير اين. هاي شغلي آموزشي مدارس فعاليت نمايند اخذ نموده و متعهد شوند كه پس از فراغت از تحصيل، در رشته تغيير رسته و رشته شغليبر  مبنيمحل خدمت خود را 
نياز دانشگاهي و يـا جبرانـي    پذيرفتگان ملزم به گذراندن دروس پيش كليه -1 :نكات مهم* . )قه خدمتي به محل پذيرفته شده الزامي استارائه موافقت كتبي منط. (آنان لغو خواهد شد

بـا توجـه بـه     -تبصـره  .شـد  امكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان در حد امكانات موجود با رعايـت ضـوابط و مقـررات مربـوط، فـراهم خواهـد       -2 .خواهند بود
اعطاي مأموريت آموزشـي صـرفاً در چـارچوب دسـتورالعمل مربـوط فقـط بـراي         -4 .گيرد هاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي تهران، به پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق نمي محدوديت

هـاي   محـل  انشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي تهران مجاز به انتخاب كـد رشـته  ها و مراكز آموزشي تابعه د كاركنان پرديس -5 .باشد ايثارگران واجد شرايط مقدور مي
تحصيل در دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيد رجـائي،       -6 .تلقي خواهد شد "كان لم يكن"صورت انتخاب و پذيرش نهايي، قبولي آنان در آزمون  در. باشند مربوط به محل اشتغال خود نمي

حضـوري، مطـابق    هـاي نيمـه   كليـه پذيرفتـه شـدگان دوره    -7 .كنـد  حضوري در آموزش و پرورش ايجاد نمي هاي نيمه آموختگان داوطلبان آزاد دوره اي استخدام دانشگونه حقي بر هيچ
  .باشند هاي شبانه دانشگاه مي شهريه تحصيلي دوره% 60حضوري، ملزم به پرداخت  هاي نيمه هاي دوره نامه آيين
وابط و مقـررات مربـوط   بـا رعايـت ضـ    دانشكده و و ياآموزشكده ر هاي، در حد امكانات موجود  انشجويان دانشگاه فني و حرفهوابگاه براي دستفاده از خا :اي ني و حرفهفدانشگاه * 

زد به پذيرفته شـدگان ايـن دو مركـز فقـط خوابگـاه      دختران يده كآموزش و) انقالب اسالمي(پسران تهران  يا هانشكده فني و حرفهاي د با توجه به محدوديتهمچنين . پذير است امكان
  .گيرد تعلق مي) خودگردان با پرداخت هزينه توسط دانشجوخوابگاه ( تيغيردول
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  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   80 صفحه  ها پيوست/  سومفصل 
 

  ها و مؤسسات آموزش عالي ي برخي دانشگاهط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتشراي
  .باشد آباد كتول فاقد خوابگاه دولتي مي دانشگاه گلستان در گرگان و علي :گرگان ـ ندانشگاه گلستا* 
  163 :صندوق پستي  .بلوار بصيرت ،خيابان شهيد فالحي ،گنبدكاووس ،استان گلستان: نشاني -2 .باشد دانشگاه فاقد هر گونه امكانات خوابگاهي مياين  -1 :دانشگاه گنبد* 
  www.gonbad.ac.ir  :نشاني اينترنتي    017-33224060: رنماب   33225022  :تلفن
كسب اطالعات بيشتر  براي .باشد جديدالورود مقدور نمي واگذاري خوابگاه به دانشجويان 1393-94باتوجه به كمبود فضاي خوابگاهي براي سال تحصيلي  :رشت ـ دانشگاه گيالن* 

  .نماييد به سايت دانشگاه مراجعه
صـورت امكـان خوابگـاه خـودگردان      هاي بعـد در  دو نيمسال اول تحصيلي خوابگاه دولتي و براي ترم دردر شهر اردبيل  واقعهاي  دانشكده -1 :اردبيل ـ  اردبيلي دانشگاه محقق* 

داراي خوابگاه خود گردان براي دانشجويان خـواهر و  باد مغان قراردارد و آ كيلومتري شهرستان پارس 15دانشكده كشـاورزي و منابع طبيعي مغان در  -2 .براي دانشجويان خواهد داشت
  .انتهاي خيابان دانشگاه ،اردبيل: نشاني -4 .باشد كيلومتري شهرستان مشگين شهر واقع شده و فاقد امكانات خوابگاهي مي 4دانشكده كشاورزي مشگين شهر در  -3. باشد برادر مي

  ww.uma.ac.ir :نشاني اينترنتي            045-33512081-90 :تلفن
  www.maragheh.ac.ir:  نشاني اينترنتي              0421-2276068: تلفن.  باشد كليه دانشجويان مياين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي :مراغهدانشگاه * 
كسب اطالعات بيشـتر   توانند براي داوطلبان مي. ن قرار خواهد گرفتدر اختيار دانشجويا) خصوصي(صورت خودگردان  خوابگاه به :قوچان ـهاي نوين   مهندسي فناوريدانشگاه * 
  .دنمراجعه نماي www.qiet.ac.ir نشانيبه 
 .ميـدان حكـيم نظـامي    ،آزاديخيابـان   ،تبريز: نشاني. ها شهرستان هريس خواهد بود محل برگزاري كالس -2. باشد دانشگاه فاقد خوابگاه مي -1 :اسالمي ـ تبريز  دانشگاه هنر* 

  .CNGجنب جايگاه  ،ميدان مرداني آذر ،هريس: دانشكده فرش نشاني  041-35412140 :نمابر  35419975 :تلفن      5164736931 :كدپستي   51385/4567 :صندوق پستي
  www.tabriziau.ac.ir :نشاني اينترنتي         43432008 :تلفن
     31422040	:نمابر  31422022: نتلف     7761156311: ندوق پستيص        . جاده سرباغ 4كيلومتر  ،زرند، استان كرمان: نشاني :جتمع آموزش عالي زرندم* 

        http://edu.zarandhec.ir:نشاني سايت جامع آموزشي       www.zarandhec.ir:اينترنتينشاني 
      9951634145 :كد پستي .جنب فرمانداري ،بلوار پاسداران ،شهرستان سراوان ،استان سيستان و بلوچستان :ينشان :جتمع آموزش عالي سراوانم* 
  saravan.ac.irنشاني اينترنتي           054-37630098 :نمابر 37630098 :تلفن
گردد و اولويت استفاده  صورت مستقيم زير نظر مركز اداره مي باشد، كه به ن مياين مركز داراي خوابگاه خود گردا ):ويژه برادران(ركز آموزش عالي شهيد مدرس ـ شهرضا  م* 
  .نمايندمراجعه  shahreza.ac.ir :اطالعات بيشتر به وب سايت مركز آموزش عالي شهرضا به نشانيكسب  توانند براي داوطلبان مي. باشد با دانشجويان روزانه و جديدالورود مي آناز 

خيابـان   ،بلوار شـهيد بهشـتي   ،فيروزآباد ،فارساستان : نشاني  . گاه دولتي بوده و براي دختران خوابگاه خودگردان وجود داردباين مركز فاقد خوا  :آباد يروزركز آموزش عالي فم* 
   http://fabadihe.ac.ir   :نشاني اينترنتي      071-38734825 :تلفن .       عبداهللا انصاري

دهـي   رفـاه حـال دانشـجويان، سـرويس     براي -2. باشد زير نظر دانشگاه مي) با شهريه مناسب( مركز آموزش عالي داراي خوابگاه خودگرداناين  -1 :ركز آموزش عالي كاشمرم* 
  .بلوار سيد مرتضي ،كاشمر: نشاني -4. د شدداده خواه	اي اختصاص در هر رشته امتيازات ويژه 2000هاي زير  به رتبه -3. گيرد ها و بالعكس انجام مي رايگان از دانشگاه به محل خوابگاه

    www.ihekashmar.ac.ir: نشاني اينترنتي    051-55250801-7: تلفن مركز
  .مين خوابگاه دانشجويان نداردأاين مركز هيچ تعهدي نسبت به ت :گردشگري وابسته به سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و -مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي * 
                       ):205 و 201هاي امتحاني  كدرشته( : ركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشورم* 
 هاي تحصيلي هوانوردي و لزوم اطمينان كامل از سالمت جسمي، حركتي، روحـي  نظر به حساسيت و اهميت رشته. باشد اين مركز فاقد امكانات خوابگاهي مي -1 :شرايط عمومي) الف

هـاي مربـوط، بـه عهـده      بـديهي اسـت هزينـه   . ي كليه متقاضيان بايد داراي صالحيت پزشكي مورد تأييد امور پزشكي اداره استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشـوري باشـند  و روان
  .باشد شدگان مي پذيرفته

  : شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته الكترونيك هواپيمايي) ب
  .پذيرد انجـام مي متمركـز گزينـش دانشـجو در اين رشته به روش  ـ 2. باشند التحصيالن رشته كارداني الكترونيك هواپيمايي مجاز به شركت در اين رشته امتحاني مي فقط فارغ ـ 1
  : شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مخابرات هواپيمايي) ج
  .پذيرد انجـام مي متمركـز گزينـش دانشـجو در اين رشته به روش  ـ 2. باشند التحصيالن رشته كارداني مخابرات هواپيمايي مجاز به شركت در اين رشته امتحاني مي ارغفقط ف ـ 1
  :شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي تعمير و نگهداري هواپيما) د
  .پذيرد انجـام مي متمركـز گزينـش دانشـجو در اين رشته به روش  ـ 2. باشند التحصيالن رشته كارداني تعمير و نگهداري هواپيما مجاز به شركت در اين رشته امتحاني مي فقط فارغ ـ 1
  :شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مراقبت پرواز)  ه
  .پذيرد انجـام مي متمركـز نيمه گزينـش دانشـجو در اين رشته به روش  ـ 2 .باشند التحصيالن رشته كارداني مراقبت پرواز مجاز به شركت در اين رشته امتحاني مي غفقط فار ـ 1
هاي مورد تأييد استاندارد پـرواز   يلي مراقبت پرواز، داشتن ريتينگدارا بودن سابقه كار مرتبط با رشته تحص -4 .باشد پذيرش نهايي در اين رشته منوط به قبولي در مصاحبه علمي مي ـ 3

  .باشد بودن سطح چهار زبان تخصصي هوانوردي براي پذيرش نهايي داراي امتياز ويژه مي	سازمان هواپيمايي كشوري و دارا
  .پذيرد دانشجو مي »مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور« منحصراً 205 و 201هاي  در كد رشته :تذكر مهم* 

     021-66019426نمابر   61022904 :تلفن 13445 – 418 :صندوق پستي .خيابان معراج ،آباد فرودگاه مهر ،تهران :نشاني مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور
  www.catc.ac.irنشاني اينترنتي 

  
  
 هاي علوم پزشكي در برخي دانشگاه شاني اينترنتيپذيرش دانشجو، آدرس، تلفن و ن اختصاصيشرايط و ضوابط ) 4

  ي علوم پزشكيها ، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهپذيرش دانشجو ط و ضوابط عمومي و اختصاصيشراي
 .شـد  خواهـد  تـالش  در ايـن زمينـه  ولي در حد مقـدورات  دارد به دانشجويان نارائه خوابگاه و امكانات رفاهي  ي در موردتعهداين دانشكده  -1 :ايرانشهرعلوم پزشكي  دانشكده* 

   )135و  119 هاي داخلي( 054-73310483: تلفن اداره .       بلوار بلوچ ،ايرانشهر ،استان سيستان و بلوچستان: نشاني -3. باشد شدگان محدود مي جابجايي پذيرفتهانتقال و   -2
  .  باشد شدگان محدود مي پذيرفتهانتقال نقل و   -2. به دانشجويان نداردارائه خوابگاه  ي در موردتعهده اين دانشكد -1 :بهبهانعلوم پزشكي  دانشكده* 
  .باشد دانشجو ممنوع مي انتقال و مهماني  -2. باشد ميفاقد خوابگاه اين دانشكده  -1 :خلخالعلوم پزشكي  دانشكده* 
 بـراي پذيرفتـه شـدگان    -3. باشـد  هاي ديگر ممنوع مـي  دانشكده به دانشگاهاين انتقالي از  -2 .باشد اي ظرفيت محدود ميخوابگاه خواهران دار -1 :ساوهعلوم پزشكي  دانشكده* 

     .مراجعه نمايند  savehums.ac.ir  به سايت دانشكده علوم پزشكي ساوهدر زمان اعالم نتايج، اطالع از نحوه ثبت نام 
  .باشد در رشته مامايي انتقال و جابجايي دانشجو ممنوع مي -2 .دولتي به دانشجويان نداردخوابگاه  واگذاري ي در موردتعهدنشكده اين دا -1 :سيرجانعلوم پزشكي  دانشكده* 
     .باشد انتقال و جابجايي دانشجو ممنوع مي -2. شدگان را ندارد اين دانشكده امكان واگذاري خوابگاه به پذيرفته -1 :شوشتر علوم پزشكي كده دانش* 
  .باشد ميكيلومتري شيراز  360محل اين دانشكده  -2 .باشد انتقال و جابجايي دانشجو ممنوع مي -1 :گراشعلوم پزشكي  دانشكده* 
  .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه مياين  :اراكدانشگاه علوم پزشكي * 
الزامي ) مأموريت آموزشي( انتساب -1: شرايط اختصاصي -  .ا.ا.ارتش ج) رسمي( ن پايورويژه كاركنا -1: شرايط عمومي :ارتش جمهوري اسالمي ايراندانشگاه علوم پزشكي * 
   .گونه تعهدي در قبال واگذاري خواگاه ندارد دانشگاه هيچ) ب .باشد روزي مي تحصيل در دانشگاه غير شبانه) الف: تذكرات. باشد مي
  .باشد ها انتقال و مهماني دانشجو ممنوع مي در كليه رشته -2. باشد مي دانشگاه فاقد خوابگاهاين  -1 :اردبيلدانشگاه علوم پزشكي * 
  .دندارتأمين خوابگاه براي دانشجويان مجرد و متأهل تعهدي در خصوص گونه  هيچ اروميهدانشگاه علوم پزشكي  :اروميه دانشگاه علوم پزشكي* 
  .ه دانشجويي ندارددانشگاه تعهدي درقبال خوابگااين  :دانشگاه علوم پزشكي اصفهان* 
  .باشد هاي پزشكي شهر جديد هشتگرد مي هاي رشته فوريت محل تشكيل كالس :كرج ـالبرز دانشگاه علوم پزشكي * 
  .وجود نداردشدگان  به پذيرفتهاين دانشگاه، امكان ارائه خوابگاه  يها تكميل ظرفيت خوابگاه دليلبه  :دانشگاه علوم پزشكي ايالم* 
  . اين دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ندارد :پزشكي بابل دانشگاه علوم* 
  .خيابان شريف واقفي ،بلوار دولت ،بجنورد: نشاني -2. شدگان ندارد ه خوابگاه به پذيرفتهئليتي در قبال اراؤون دانشگاه هيچگونه مساي -1 :دانشگاه علوم پزشكي بجنورد* 
   058-32247282 :تلفن
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  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   81 صفحه  ها پيوست/  سومفصل 
 

  ي علوم پزشكيها ، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهپذيرش دانشجو ط و ضوابط عمومي و اختصاصيشراي
رسمي  ياعضا -1: پذيرد هاي زير دانشجو مي از ميان داوطلبان با عضويت 1394-95سال تحصيلي  براي) عج...(ا دانشگاه علوم پزشكي بقيه ):عج(...ا بقيهشكي دانشگاه علوم پز* 

پذيرش از ميـان   -3 .آزمون از يگان مربوط وزشركت دربا ارائه مج) وزارت دفاع ،ارتش، ناجا(رسمي ساير نيروهاي مسلح  ياعضا -2 .آزمون از يگان مربوط سپاه با ارائه مجوزشركت در
اعتقاد به مبـاني اسـالم نـاب محمـدي      -1 :شرايط عمومي )الف .)رشته بهداشت محيط(استخدام در سپاه پاسداران انقالب اسالمي  نهايتا جذب به صورت بورسيه و داوطلبان بسيجي و

التزام عملي به احكام اسالم و قـوانين جمهـوري اسـالمي و رعايـت مـوازين       -3. عتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيها -2. ، انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران)ص(
قاطي، الحـادي و  هاي غيراسالمي، الت ها و سازمان نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب و گروه  -5 .هاي سياسي عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه -4 .اخالق اسالمي

داشـتن سـالمت و    -8 .عدم اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خـدمات دولتـي   -7. عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران -6 .غير قانوني
داشتن تابعيـت جمهـوري اسـالمي ايـران و نداشـتن تابعيـت        -10. عدم سوء پيشينهداشتن حسن شهرت اخالقي و اجتماعي و  -9 .توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر

كسب نمره علمي الزم اعالم شـده از سـوي سـازمان سـنجش بـراي ورود بـه دوره كارشناسـي         -1 :)عضويت رسمي در سپاه«پذيرش دانشجوي بورسيه ( شرايط اختصاصي )ب. مضاعف
 تا ماه دو عادي عضويت و ماه سه مدت ،فعال بسيج عضويت سال يك هر ازاي به -1 تبصره .باشد مي تمام سال 24 دانشگاه اين در يلتحص براي داوطلبان سن حداكثر – 2. ناپيوسته
ضـاي درجـه يـك    اع براي  -3تبصره  .گردد در صورت انجام خدمت دوره ضرورت، مدت مذكور به حداكثرسن اضافه مي -2 تبصره. باشد مي سن حداكثر به افزايش قابل سال يك سقف

مجموع سن فرد  با احتساب ارفاق سني حاصل از اين بند حداكثر  -4 تبصره  .باشد هاي شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقوداالثرها تا ميزان پنج سال قابل افزايش به حداكثر سن مي خانواده
 .باشـد  مي بسيج اعضاي همچنين و) رزمندگان و آزادگان، جانبازان، شهداء( ايثارگران محترم خانواده يك درجه اعضاي با اولويت، مساوي شرايط در -3. سال تجاوز نمايد 26بايد از  نمي

 ليكن دانشگاه هيچگونه تعهدي براي خوابگاه متـاهلين . مند خواهند بود نگي، خوابگاه و غذا در حد امكان بهرهفره امكانات از دانشجويان) عج( اهللا بقيه دانشگاه در تحصيل مدت در -4
 .منـد خواهنـد شـد    امكانات دانشـجويان بورسـيه بهـره   ... پذيرفته شدگان نهايي در بدو ورود به استخدام رسمي سپاه پاسداران در آمده واز حقوق، مزايا، بيمه، خدمات رفاهي و -5. ندارد

 نظر معاونت بهداشـت و  التحصيلي براساس نياز سپاه و منتخبين پس از فارغ -7 .دبايست دوره عمومي پاسداري را در يكي از مراكز آموزشي سپاه طي نماين بدو ورود مي منتخبين در -6
.    تماس حاصل فرماييد 021-82483143 :يا با تلفن مراجعه WWW.BMSU.AC.IR: دانشگاه به نشانياينترنتي  كسب اطالعات بيشتر به سايت رايب. شوند درمان سپاه بكارگيري مي

در اين دانشگاه  -3. اين دانشگاه در قبال اسكان دانشجويان پسر هيچگونه تعهدي ندارد -2. امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان دختر وجود دارد -1 :بموم پزشكي دانشگاه عل* 
  .باشد هرگونه نقل و انتقال دانشجو ممنوع مي

ضلع شرقي بيمارستان  ،)خيابان كمربندي( جمهوري اسالمي بلوار، بندرعباس: نشاني. ارائه خوابگاه ندارد دمورگونه تعهدي در  دانشگاه هيچاين  :سدانشگاه علوم پزشكي بندرعبا* 
  .مراجعه نمايند http://www.eduv.hums.ir/edus :به نشاني پايگاه اينترنتي اين دانشگاه بهبيشتر كسب اطالعات  برايدانشجويان  .   شهيد محمدي

  .   باشد ميفاقد خوابگاه اين دانشگاه  :ردانشگاه علوم پزشكي بوشه* 
مؤسسه آموزش عالي سالمت قائن فاقـد خوابگـاه بـوده و نقـل و انتقـال و جابجـايي        -2 .اين دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -1 :بيرجنددانشگاه علوم پزشكي * 

  . باشد دانشجو در اين مؤسسه ممنوع مي
  . شدگان را ندارد امكان واگذاري خوابگاه به پذيرفته دانشگاهاين  :ريزتبدانشگاه علوم پزشكي * 
خيابـان   ،تربـت حيدريـه  : نشاني. گردد اداره مي )پرداخت هزينه توسط دانشجو(خوابگاه دانشجويي خواهران و برادران به صورت خود گردان  :دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه* 

        www.thums.ac.ir: نشاني اينترنتي      051-52226011-2: لفنت .    خيابان رازي ،فردوسي شمالي
ملـزم  ) شبانه(هاي نوبت دوم  شدگان دوره پذيرفته -2 .را ندارد)شبانه(هاي نوبت دوم  شدگان دوره امكان واگذاري خوابگاه به پذيرفته دانشگاهاين  -1 :تهراندانشگاه علوم پزشكي * 

  .مصوبه هيأت امناي اين دانشگاه خواهند بودبه پرداخت شهريه تحصيلي طبق 
  07913341509: نمابر   07913340405-9: تلفن.ساختمان پرديس .انتهاي بلوار استاد مطهري ،جهرم: نشاني :دانشگاه علوم پزشكي جهرم* 
هاي مستقر در اهواز، پـرديس   دانشكده) شبانه(هاي روزانه و نوبت دوم  دوره شدگان امكان واگذاري خوابگاه به پذيرفته دانشگاهاين  :اهواز ـ  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور* 

    .هاي شوشتر و بستان را ندارد هاي اقماري شهرستان خودگردان و دانشكده
  .باشد پذير نمي در اين دانشگاه انتقال و جابجايي دانشجو امكان :رفسنجاندانشگاه علوم پزشكي * 
  .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه مياين  :زابلدانشگاه علوم پزشكي * 
، لـذا  نمايـد  اين دانشگاه بـا انتقـال دانشـجويان موافقـت نمـي      -2. امكانات رفاهي ندارد دانشگاه هيچگونه تعهدي درقبال ارائه خوابگاه واين  -1 :دانشگاه علوم پزشكي زاهدان* 

بهداشت درمان وآمـوزش   وزارت 1394سال هاي اعالم شده  شدگان دوره شبانه براساس شهريه شهريه پذيرفته -3 .در انتخاب رشته محل دقت كافي مبذول نمايند ان الزم استداوطلب
موظف به  )بومي(هاي متعهد خدمت  شدگان رشته همچنين پذيرفته هاي مامايي شاغل در استان و  كاردان %40 شدگان سهميه پذيرفته -4. باشد براساس مقررات تعيين شده مي پزشكي و

  .باشند ردن تعهد مربوط ميسپ
  .باشد ممنوع مي هاي تحصيلي اتاق عمل و هوشبري نقل و انتقاالت دانشجويي در رشتهدر اين دانشگاه  :سبزواردانشگاه علوم پزشكي * 
  .باشد نميانتقال دانشجويان پذيرفته شده در اين دانشگاه در كليه رشته ها به دانشگاه ديگر ميسر  :دانشگاه علوم پزشكي سمنان* 
  .دانشگاه تعهدي در قبال خوابگاه ندارداين  :دانشگاه علوم پزشكي شاهرود* 
هاي ناحيه همجوار را نخواهـد   هاي استان انتقاالت دانشجويي بخصوص به دانشگاه و  اين دانشگاه با توجه به محدوديت پذيرش دانشجو نقل -1 :دانشگاه علوم پزشكي شهركرد* 

اين دانشگاه با توجه به محدوديت در امكانات خوابگاهي تعهدي براي اسكان  -2. ضوابط مربوط انجام خواهد داشت ها طبق قوانين و هاي ساير استان الت به دانشگاهانتقا و  نقل و داشت
  .ندارد

مجتمـع آمـوزش    -2 .اري خوابگاه به پذيرفته شدگان ندارندگونه تعهدي در مورد واگذ و مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني هيچاين دانشگاه  -1 :شيرازدانشگاه علوم پزشكي * 
اين واحـد آموزشـي   . باشد كيلومتري شيراز مي 90محل تحصيل رشته بهداشت عمومي در شهرستان سپيدان واقع در  -3 .كيلومتري شيراز واقع شده است 160عالي سالمت ممسني در 

  . باشد فاقد خوابگاه مي
 در خوابگاه دانشجويي نـدارد و  تأمينگونه تعهدي درقبال  اين دانشگاه هيچ -2.  باشد مي دانشگاه علوم پزشكي فساشدگان،  پذيرفتهمحل تحصيل  -1 :فسادانشگاه علوم پزشكي * 

  .هاي الزم انجام خواهد شد دهي صورت وجود امكانات سرويس
، بلـوار شـهيد بـاهنر   ، قـزوين : نشاني و شماره تلفن اداره پذيرش و ثبت نام دانشگاه .باشد جويان مياين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي دانش :دانشگاه علوم پزشكي قزوين* 

  028-33239254: تلفن.   مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي قزوين
    .شدگان را ندارد پذيرفته بهخوابگاه واگذاري  امكاناين دانشگاه  :قمدانشگاه علوم پزشكي * 
  .باشد شدگان رشته تحصيلي مامايي اين دانشگاه ممنوع مي انتقال و جابجايي پذيرفته :كردستانشكي دانشگاه علوم پز* 
معاونت محترم دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي كرمان با توجه به ظرفيـت   15/10/93مورخ  40098/50/10/93توجه به نامه شماره  با :دانشگاه علوم پزشكي كرمان* 

  .امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان جديدالورود پذيرفته شده در كليه مقاطع تحصيلي را ندارد 1394-95در سال تحصيلي  محدود خوابگاه
  .گونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجو ندارد اين دانشگاه هيچ :دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه* 
تعهدي نسبت به تامين خوابگاه بـه دانشـجويان بـومي و     و باشد اسكان براي كليه دانشجويان مي قد هرگونه تسهيالت خوابگاهي واين دانشگاه فا :ندانشگاه علوم پزشكي گلستا* 

  .غيربومي ندارد
 .تخصـيص خوابگـاه ندارنـد   	درماني گيالن و دانشكده پيراپزشكي لنگرود تعهدي در قبـال  ـ  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -1 :رشت ـگيالن  دانشگاه علوم پزشكي * 

بزرگـراه  : دانشكده پرستاري و مامـايي شـهيد بهشـتي رشـت     -1: باشد درماني گيالن به شرح ذيل مي -هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي نشاني و شماره تلفن دانشكده -2
اده جـ : دانشـكده پيراپزشـكي لنگـرود    -3    013-33334154 :تلفـن      .شـهيد سـيادتي   خيابان ،يابان نامجوخ: دانشكده بهداشت رشت -2     013-33552088 :تلفن .شهيد بهشتي

 01342536263: تلفن .   ليالكوه
  .ندارد پذيرفته شدگانگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به  اين دانشگاه هيچ :لرستاندانشگاه علوم پزشكي * 
هاي دانشجويي هيچگونه تعهـدي در خصـوص ارائـه تسـهيالت رفـاهي و خوابگـاهي بـه         به دليل محدوديت ظرفيت خوابگاهدانشگاه اين  -1 :دانشگاه علوم پزشكي مازندران* 

اهران باشد و خوابگـاه خـو   مل فاقد خوابگاه پسران ميآدانشكده پرستاري و پيراپزشكي  -2. )كارداني، كارشناسي پيوسته، كارشناسي ناپيوسته و دكتري عمومي ندارد(دانشجويان مقاطع 
دسـتياري  (دانشگاه علوم پزشكي مازندران براي دوره هـاي تحصـيالت تكميلـي     -4. باشد دانشكده پرستاري بهشهر فاقد خوابگاه مي -3. گردد صورت خودگردان و محدود واگذار مي هب

  .خوابگاه ندارد) و ارشد ناپيوسته Ph.Dتخصصي و فوق تخصصي، دكتري 
  .ندارد شدگان پذيرفتهخوابگاه به  واگذاري در موردن دانشگاه هيچگونه تعهدي اي :همداندانشگاه علوم پزشكي * 
  0741-2235149-2235145 -2233707 :تلفن. دليل كمبود امكانات هيچ تعهدي نسبت به تحويل خوابگاه ندارد اين دانشگاه به :ياسوجدانشگاه علوم پزشكي * 
سـازمان   ،ميـدان بـاهنر   ،يـزد  :نشـاني . وابگاه به دانشجويان جديدالورود اعم شبانه و روزانه را نداردخ تعهدي نسبت به واگذاري اين دانشگاه هيچگونه :يزددانشگاه علوم پزشكي * 

  0351 7240373 -7240171 :تلفن .    صدوقي يزد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد



 ها پيوست/ سومفصل                                                             1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   82 صفحه  ها پيوست/  سومفصل 
 

 :ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي خي دانشگاهدر براختصاصي پذيرش دانشجو شرايط و ضوابط ) 5
  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي

و پايبندي به اسـالم و التـزام عملـي بـه واليـت فقيـه و قـانون اساسـي          اعتقاد -1 :مشهدوابسته به آستان قدس رضوي ـ  ) ع(امام رضا المللي غيرانتفاعي بيندانشگاه * 
هـاي مـرتبط بـا     و رعايت كامل اصـول عفـاف در محـيط   ) ترجيحا چادر براي خواهران(ونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي ئرعايت كامل ش -2 .جمهوري اسالمي ايران

نام تعهد مكتوب در خصوص رعايت مفاد فوق اخذ خواهـد   براي كليه دانشجويان الزامي است و هنگام ثبتراهنما دفترچه اين مندرج در رعايت مفاد  -3 .دانشگاه براي دختران و پسران
خـاب و پذيرفتـه شـوند از    هاي تحصـيل ايـن دانشـگاه را انت    و رشته) شده داوطلب به سازمان سنجش  معدل اعالم( و يا بيشتر باشد 19داوطلباني كه معدل كتبي ديپلم آنها  -4. گرديد

درصد شهريه ثابـت   50و  75، 100به ترتيب از ) شامل دو نيمسال تحصيلي(دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال -5. بودپرداخت شهريه ثابت اولين نيمسال معاف خواهند 
ها و موسسات علمي كشور شركت و مقـام اول تـا سـوم را     ر مسابقات علمي و يا ورزشي دانشگاهدانشجوياني كه در طول سال تحصيلي در دانشگاه د -6. نيمسال بعد معاف خواهند بود

المللي امـام   نامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين دانشجويان ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيوه -7. شداز دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند  ،كسب نمايند
.  خيابـان اسـرار   ،خيابـان دانشـگاه   ،مشـهد : نشـاني  -9. آموختگـان  اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش -8. تخفيف شهريه برخوردار خواهند شداز ) ع(رضا
  www.imamreza.ac.ir :نشاني اينترنتي     051-38041 :تلفن
دانشـگاه بـا توجـه بـه داشـتن       -2. و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران  اعتقاد -1 :ـ چابهار چابهاردانشگاه غيرانتفاعي * 

داوطلباني  -3. د نمودورت مستقل اقدام خواهامكانات خوابگاهي مدرن با كيفيت و استاندارد در محدوده دانشگاه در قبال اخذ شهريه نسبت به تامين خوابگاه براي دختران و پسران به ص
از پرداخـت   ،هاي تحصيلي اين دانشگاه را انتخاب و پذيرفته شـوند  و رشته) آموزش كشور معدل اعالم شده داوطلب به سازمان سنجش(و يابيشتر باشد  19كه معدل كتبي كارداني آنها 

درصد شـهريه ثابـت نيمسـال     50و  75، 100به ترتيب از ) شامل دو نيمسال تحصيلي(ه در هر سال داوطلبان رتبه اول تا سوم هر رشت -4. شهريه ثابت اولين نيمسال معاف خواهند بود
 ،علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند مؤسساتها و  داوطلباني كه در طول سال تحصيلي در دانشگاه در مسابقات علمي و يا ورزشي دانشگاه -5 .بعد معاف خواهندبود

نامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين المللـي چابهـار از تخفيـف     داوطلبان ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيوه -6 .يزه ويژه برخوردار خواهند شداز دريافت جا
داوطلباني كـه   -8 .از شهريه ثابت نيمسال اول معاف خواهند شد%  50از پرداخت  ،و يا بيشتر باشد 18داوطلبان بومي استان كه معدل كتبي ديپلم آنها  -7. شهريه برخوردار خواهند شد

داوطلبان ايراني رتبـه الـف    -9 .از پرداخت شهريه آموزشي و خوابگاه در نيمسال اول معاف خواهند شد ،مدال المپياد در رشته تحصيلي خود را در سطح ملي و بين المللي كسب نموداند
اعطاي دانشـنامه رسـمي وزارت    -10. مند خواهند شد از انتخاب اين دانشگاه از تخفيفات ويژه در شهريه آموزشي و خوابگاهي در نيمسال اول بهره پس) به باال ايران 18(خارج از كشور 

  9971773711 :كدپستي   . تراس بهشت صنعتيـ   منطقه آزاد تجاري ،چابهار ،سيستان و بلوچستان: نشاني -11. علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان
  www.iuc.ac.ir: نشاني اينترنتي     054-35314310: تلفكس    31292313 -35314303  :تلفن
 نندتوا دانشجويان مي -2 .نفر 500ظرفيت  هاي متعلق به دانشگاه با خوابگاه در )هزينه اخذ با( خوابگاه براي كليه دانشجويان دختر تأمين -1 :مشهد ـغيرانتفاعي خيام   دانشگاه* 
ـ  khayyam.ac.ir :طريق مراجعه بـه وبگـاه   شدگان از نام پذيرفته ثبت -4. شد مزاياي بيمه حوادث برخوردارخواهند كليه دانشجويان از -3. شوند وام شهريه برخوردار از صـورت   هو ب

  051-35134777-35252777-35156 :تلفن    . ميدان مطهري، رفيعي شهيد بلوار ،)ع(بزرگراه امام علي ،مشهد :نشاني -5 .گردد غيرحضوري انجام مي
نيـاز   نـدن واحـدهاي پـيش   پذيرفته شدگان به تناسب رشته تحصيلي دوره كارداني و به تشخيص گروه آموزشي مربوطه موظف بـه گذرا  -1 :تهران ـغيرانتفاعي سوره   دانشگاه* 

 .باشـد  نامه تحصيلي به عهده دانشـجو مـي   هاي مصرفي كارگاهي و اردوهاي علمي و رساله پايان كليه هزينه -3. دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد -2. خواهند بود
وزارت هـاي ابالغـي    دانشگاه و ضوابط و آيين نامـه  يها بايد شهريه ثابت كليه ترمهاي باقيمانده را برابر مصوبات هيات امنا دانشجويان در صورت انصراف يا انتقال به ساير دانشگاه -4

هـا و   با توجه به اينكه اين دانشگاه به منظور تامين اهداف خاص سازمان تبليغات اسالمي تاسيس شده است در صورت عدم رعايـت ارزش  -5. تحقيقات و فناوري پرداخت نمايند ،علوم
 ،نبش كوچه كاميـاران  ،بين آذربايجان و خوش ،خيابان آزادي ،تهران  :انينش -6 .ونات اسالمي در طول دوره تحصيل نسبت به اعمال مقررات انضباطي حسب مورد اقدام خواهد شدئش

     www.soore.ac.ir: نشاني اينترنتي  -   021-66354245-6: تلفن  .   پالك يك
دانشجويان  -2. اين دانشگاه را رعايت نمايد تحقيقات وفناوري و هاي مصوب وزارت علوم، نامه آيين موظف است كليه مقررات و دانشجو -1 :آملـ دانشگاه غيرانتفاعي شمال  * 

 تـأمين ايـن دانشـگاه هيچگونـه تعهـدي بـراي       -3. پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند بـود  سال تحصيلي براساس دستورالعمل مربوط از هر ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در
 .دشـ  اولين نيمسـال تحصـيلي مرخصـي تحصـيلي داده نخواهـد      در -4. آورد عمل خواهد  هب اين زمينه همكاري الزم را تهيه مسكن دانشجو واقع دردانشگاه درخوابگاه ندارد ولي دفتر 

 ،)تهران - ملآ( جاده هراز 5كيلومتر ،آمل :نشاني -6 .مراجعه نمايند www.shomal.ac.ir: توانند به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر مي -5
  011-44203755: دورنگار    44203710-13: تلفن              731   	:صندوق پستي .   )ع(سه راهي امامزاده عبداهللا

رعايت حجـاب   -2. تمام دانشجويان الزامي استونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي ئرعايت كامل ش -1 :اصفهان ـاشرفي اصفهاني   غيرانتفاعي شهيد دانشگاه* 
هاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري   دانشجويان از وام -3. كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محيط دانشگاه و خارج از دانشگاه كامال الزامي است

اسـكان  . خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غيربومي به طور خود گردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است -4 .مند خواهند شد مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهره
  .باشد مياين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي  -5 .ها براي نيمسال اول و دوم الزامي است دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه

  www.ashrafi.ac.ir  :اينترنتي نشاني    031-36502825 :دورنگار     36502820-4 :تلفن .   جنوبي قائم بلوار ،شهر سپاهان ،اصفهان :نشاني
ـ دانشگاه غيرانتفاعي شيخ *  دانشجو موظف اسـت   -2. است يالزام انيدانشجو هيكل يشده برا نييو پوشش مناسب طبق ضوابط تع يشئونات اسالم تيرعا -1 :اصفهان بهائي 
 يبـرا  انيدانشـجو  -4 .برخوردار خواهند بـود  ييدانشجو مهيب ياياز مزا انيدانشجو -3 .دينما تيو دانشگاه را رعا يو فناور قاتيمصوب وزارت علوم، تحق يها نامه آيينمقررات و  هيكل

صـورت   در -5. نـد ياسـتفاده نما ) صورت تأمين بودجـه از طـرف صـندوق رفـاه     در( يو فناور قاتيزارت علوم، تحقو دانشجويان صندوق رفاه ييتوانند از وام دانشجو يم هيپرداخت شهر
 ابـان خي نبش ،بهشت بلوار، بهارستان شهر ،اصفهان: نشاني -6 .ديماپرداخت ن يو فناور قاتيتحق انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم،

  WWW.SHBU.AC.IR  ينترنتيآدرس ا -    6816767 :نمابر  6816760-6  :تلفن            53784-81431: يكدپست.    رشتهف
 ايـن دانشـگاه داراي   -2. دانشجويان رتبه اول در هر رشته بر اساس مصوبات هيات امنا مشمول تخفيف شـهريه خواهنـد شـد    -1 :مشهد ـسجاد  صنعتي غيرانتفاعي  دانشگاه* 

همچنين ستاد اسكان دانشگاه در امر اسـكان سـاير   . هاي جديد با اخذ هزينه در نظر گرفته خواهد شد براي ورودي آنهاي خالي  كه ظرفيت) نفر 200با ظرفيت (خوابگاه براي خواهران 
   051-36029110: نمابر   36029000 :تلفن   91881-48848 :كد پستي 62جالل آل احمد  ،احمد بلوار جالل آل ،مشهد: نشاني. دانشجويان همكاري خواهد نمود

  www.sadjad.ac.ir :نشاني اينترنتي
خيابـان   ،شهرستان نور، مازندران :نشاني. باشد اين دانشگاه داراي خوابگاه دانشجويي براي دانشجويان دختر غيربومي مي  :نور ـ) ره(عالمه محدث نوريدانشگاه غيرانتفاعي * 

  www.mohddes.ac.ir :نشاني اينترنتي 011-44510490 :نمابر     44511860-5 :تلفن. پنج كيلومتري جاده نور به چمستان، نوري... شيخ فضل ا
متعهد  -2. معتقد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -1 :شرايط عمومي :غيرانتفاعي علم و فرهنگ ـ تهران دانشگاه * 

ون اخالقـي  ئو ش) حجاب كامل اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهر مناسب براي برادران(ملتزم به رعايت كامل ضوابط پوشش  -3 .به اصول و مباني نظام جمهوري اسالمي ايران
 طور به )عفاف و حجاب حوزه در ويژه به(نين و مقررات آموزشي و انضباطي به منظور حفظ سالمت علمي، اخالقي و معنوي محيط دانشگاه، قوا :تذكر مهم .و اسالمي در محيط دانشگاه

 مصـوبات  بـه  عنايـت  با -1 :اختصاصي شرايط . آمد نخواهد عمل به نام آنان در اين دانشگاه ثبت از شدگان، پذيرفته الزم شرايط احراز عدم صورت در است بديهي. * شود مي اجرا كامل
ان تحصـيل  دور طـي  در شـدگان  پذيرفته كليه ،دارد آنان تحصيل ادامه يا و آتي اشتغال در سزايي به تأثير كه دانشگاهاين  شدگان پذيرفته افزايي مهارت و يتوانمندساز منظور به دانشگاه

 تحصـيلي،  نيمسال هر در )سطح تعيين آزمون ساسبرا( انگليسي زبان واحد دو شامل واحدها اين. باشند هاي مصوب رشته، موظف به گذراندن واحدهاي توانمندسازي مي عالوه بر واحد
دانشـگاه  اين بديهي است در پايان دوره مدرك معتبر از سوي . باشد تبط با رشته تحصيلي ميمر و كاربردي افزار نرم دو حداقل با آشنايي و خانواده مديريت واحد دو كارآفريني، واحد دو

دانشـجويان ايـن    -3 .گاه، به دانشجويان ممتاز و رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلق خواهد گرفـت اساس مصوبه هيأت امناي دانش بر -2. صادر خواهد شد
هاي عادي، ضروري و  وام ازدواج، وام(الحسنه دانشجويان ايران  دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض

هاي اول تا سـوم   ها و موسسات آموزش عالي مقام به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه -4 .در صورت تخصيص اعتبار، برخوردار خواهند شد) اضطراري
ها،  اين دانشگاه به تناسب رشته تحصيلي، عالقه و توانمندي در طول تحصيل با پژوهشكده دانشجويان -5. را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت

اين دانشگاه هيچگونـه تعهـدي    -6 .همكاري با مراكز ياد شده از اولويت برخوردار خواهند بودبراي ها و مراكز علمي جهاد دانشگاهي مرتبط بوده و پس از فراغت از تحصيل  پژوهشگاه
: صـندوق پسـتي   ،خيابان بهـار  ،)پارك(خيابان شهيد قموشي ،نرسيده به بزرگراه شهيد همت ،بلوار شهيد اشرفي اصفهاني ،فلكه دوم صادقيه ،تهران: نشاني. خوابگاه ندارد در قبال تأمين

خيابـان  ، دادمان	شهيد	بلوار ،)سابق شهرك غرب(س شهرك قد: دانشكده هنر و معماري نشاني   www.usc.ac.ir: اينترنتي نشاني     021–44238171–5: تلفن    871-13145
   021–22350808–9: تلفن      20 پالك ،)گلستان يكم( خيابان شهيد ثقفي، درختي

موظف اسـت كليـه    دانشجو -2. الزامي است ونات اسالمي براي براداران وخواهران،ئرعايت كامل ضوابط پوشش و ش -1 :شرايط عمومي :هنر ـ يزد  دانشگاه غيرانتفاعي علم و* 
دانشـجويان   توانند از وام دانشجويي صـندوق رفـاه   دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه مي -3. هاي مصوب وزارت علوم،تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد نامه مقررات و آيين

نامه تخفيف دانشگاه، تخفيفات  به نفرات اول تا سوم هر رشته بر اساس آيين -4. ستفاده نمايندالحسنه ايران وابسته به جهاد دانشگاهي ا و صندوق قرض ، تحقيقات و فناوريوزارت علوم
هـاي تخصصـي مـرتبط بـا      التحصيالن دانشگاه علم و هنر يزد به بازار كـار، دوره  در راستاي توانمندسازي و تسهيل ورود فارغ :شرايط و ضوابط اختصاصي. ويژه در نظر گرفته خواهد شد

دانشگاه علم و  ،بلوار دانشجو ،يزد: نشاني -5 .گردد زار ميگو كارآفريني عالوه بر دروس مصوب دوره براي كليه دانشجويان مقطع كارشناسي بر هاي كسب و كار يلي، مهارترشته تحص
  www.sau.ac.ir:  نشاني اينترنتي   035-38264080-89 :تلفن .   هنر
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  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   83 صفحه  ها پيوست/  سومفصل 
 

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
 .باشـند   عملـي داشـته   داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقـاد و التـزام    -1 :اصفهانـ ) ع( و عترت رف قرآنغيرانتفاعي معا گاهدانش* 

با توجه  -3. جويان الزامي استها و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه دانش نامه  باشد و رعايت مقررات، آيين صورت مجزا مي همحيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و خواهران ب -2
كفش ساده با رنگ تيره  چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره،( ، استفاده از حجاب برتر»تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين«به هدف اين دانشگاه در 

ـ      صورت از ثبت اهر الزامي بوده و در غير اينبراي كليه دانشجويان خو) و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايش  .عمل خواهـد آمـد  ةنام يا ادامه تحصيل آنـان در هـر مرحلـه ممانعـت ب
 هـاي بـرادران معمـوالً در اواخـر هفتـه و      ضـمناً كـالس  . باشـند  هاي مروج فرهنگ بيگانه مي داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از لباس -4

ضمناً كليه دانشجويان موظفنـد دروس  . نمايد آموزش عالي موافقت نمي مؤسساتها و  اين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانشگاه -5 .گردد بعدازظهرها تشكيل مي
ن تجربيات و دستاوردهاي علمي دانشگاهي و حوزوي و برابـر ضـوابط و مقـررات    پـذيـرش دانـشجـو در اين دانشگاه براساس آخري -6 .نياز تعيين شده توسط دانشگاه را بگذرانند پيش

كليه داوطلبان بايـد از سـالمت كامـل     -7 .شود هاي مقطع كارداني يا دارندگان مدرك سطح يك حوزوي انجام مي التحصيالن كليه رشته وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و از بين فارغ
حافظان كل قرآن كـريم و   -8. ت تكلم، بينايي و شنوايي كامل برخوردار بوده و هيچگونه ضايعه عضوي كه مانع انجام وظيفه معلمي گردد، نداشته باشندجسماني و رواني، دارابودن قدر

  .شـود  وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري اعطا مـي  ناپيوسته مورد تأييد التحصيالن اين دانشگاه، مدرك رسمي كارشناسي به فارغ -9. باشند البالغه از پرداخت شهريه دروس، معاف مي نهج
 حـايز  دانشجويان به دانشجويي وام تخصيص صورت در و گيرد مي نظر در تخفيف وابسته، شهريه در) درصد چهل( %40اين دانشگاه براي دانشجويان ممتاز و واجد شرايط تاسقف  -10

تفاده اسـ ) اسـتيجاري  منـزل ( خوابگاه از غيربومي دانشجويان -11 .بود خواهند دانشجويي حوادث بيمه پوشش تحت ندانشجويا كليه همچنين. گرفت خواهد تعلق تحصيلي وام شرايط،
طلب بـوده  عهده داو  صورت عواقب آن به در غير اين ،هاي اين دانشگاه خودداري نمايند باشند الزم است از انتخاب رشته داوطلباني كه واجد شرايط و ضوابط فوق نمي -12 .خواهند نمود

 ،توانند به ساختمان مركزي دانشگاه واقع در اصفهان كسب اطالعات بيشتر مي برايعالقمندان . عهده نخواهد گرفت هليتي را بؤواين دانشگاه هيچگونه مس ،صورت منع از تحصيل  و در
تمـاس  ) 108الـي   105داخلي ( 031-33372020  :مراجعه يا با شماره تلفن www.icqt.ac.ir :پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني. ابتداي خيابان شهيدان غربي ،بزرگراه شهيد خرازي

  .حاصل نماييد
     34413-1-1747 :كدپستي    .ابتداي شهرك قدس ،)عج(ميدان وليعصر ،آبيك ،قزوين :نشاني :آبيك ـ آبامؤسسه غيرانتفاعي * 
    www.aba.ac.ir :سايت آموزشي  32899250نمابر      32881247-32899896-32899251-4 :تلفن
ـ مؤسسه غيرانتفاعي *  معـاف   مؤسـس ت أدانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال تحصيلي از تخفيف درصدي شهريه ثابت ترم بعد طبق مصوبات هي -1 :آباده آباده 

هـاي الزم   پيگيري مؤسسه -3 .نمايد ران با هزينه شخصي دانشجو در حد توان همكاري الزم را ميخواهران و براد برايمين خوابگاه دانشجويي أمنظور ت به مؤسسهاين  -2 .خواهند بود
 ،آبـاده  ،استان فارس: نشاني .عمل خواهد آورد هدريافت كمك هزينه تحصيلي و وام شهريه دانشجويي براي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان را ب منظور به

  071-44339479  :نمابر   44338929   :تلفن     7391646418 :كدپستي          41پالك  ،خيابان وحدت ،جنب مهديه ،تقاللبلوار اس
 مؤسسـه بـه نشـاني   كسـب اطالعـات بيشـتر بـه وب سـايت       بـراي  -2. باشـد  خوابگاه خودگردان ويژه خواهران مـي  2داراي  مؤسسه -1 :شيراز ـمؤسسه غيرانتفاعي آپادانا  * 

www.apadana.ac.ir 71858-84891: كدپستي    .كوچه سوم ،انتهاي خيابان شهيد شيخي ،خيابان همت جنوبي ،شيراز: نشاني -3 .مراجعه نماييد     
   071-38425060  :نمابر      38321444-38422788  :تلفن
مـي  نيمسال بر اساس رتبه و دانشجوياني كه در مسابقات مختلف رتبه ممتـاز كسـب    دانشجويان ممتاز هر -1 ):ويژه خواهران(مشهد  ـ آرمان رضويمؤسسه غيرانتفاعي * 

تلفـن   -   49پـالك   - 1خيابان نيلـوفر  -خيابان نيلوفر  ،15 سجاد، بلوار سجاد ،مشهد: نشاني .باشد داراي خوابگاه خودگردان مي مؤسسه -2 .از تخفيف شهريه ثابت برخوردارند نمايند،
   50002340400125سامانه پيامك   -  Armanrazavi.irسايت  نشاني -  05137613887تلفكس - 05137625080

در صد شـهريه ثابـت برخـوردار     20و  30، 50ترتيب از تخفيف  هب مؤسسهدوم و سوم هر ترم آموزشي اين  ،دانشجويان رتبه اول -1 :اروميه ـمؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  * 
تالش خواهـد كـرد    مؤسسهاين  -3 .تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت ،وزارت علوم اناجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويبه دانشجويان و -2 .خواهند شد

سـتخر و همچنـين داراي كتابخانـه    سـالن ا  ،داراي سالن ورزشي مؤسسهاين  -4. عهده خود دانشجو خواهد بود اسكان دهد و هزينه آن به گردان هاي خود همه دانشجويان را در خوابگاه
روبـروي   ،بلـوار شـهيد بـاهنر    ،اروميـه : نشاني. به كليه قهرمانان اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت -6. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -5 .باشد مي

   www.uca.ac.ir :اينترنتينشاني )   044كد ( 33839350: دورنگار     33828351-33827771-33827171 :تلفن  201شماره  ،مجتمع فرهنگي شمس
تـا   50علمي و فرهنگـي و هنـري از    تخفيف ويژه براي قهرمانان ورزشي، -2. هاي خودگردان معرفي خواهند شد دانشجويان به خوابگاه -1 :اروميه ـمؤسسه غيرانتفاعي آفاق  * 

به دانشجويان واجد شرايط براساس ضوابط صـندوق رفـاه    -4 .درصد 20و  30 ،50تخفيف در شهريه ثابت براي دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب  -3 .درصد در شهريه ثابت 100
الي بدون سپرده گـذاري پرداخـت   و با شرايط ع مؤسسهي از طرف الحسنه شهريه با معرف براساس توافقنامه با بانكهاي عامل در هر ترم وام قرض -5. وام تعلق خواهدگرفت اندانشجوي

  .كوي اورژانس ،خيابان شهيد دستغيب ،اروميه: نشاني. نيز برخوردار خواهند شد مؤسسه) ع(دانشجويان واجد شرايط از وام بالعوض صندوق خيريه امام جواد -6 .گردد مي
      http://afagh.ac.ir :اينترنتي نشاني    57147-83635: كدپستي    57155-1915: صندوق پستي        044-32259590  :نمابر   32259590-1و  32225459  تلفن
ـ فآمؤسسه غيرانتفاعي *  هـاي درخشـان از    پذيرفتـه شـدگان المپيـاد و اسـتعداد     -2. باشد گردان براي خواهران و برادران مي داراي خوابگاه خود مؤسسهاين  -1 :بروجرد  رينش 

هـاي معظـم شـهدا و ايثـارگران از تخفيـف ويـژه شـهريه         خانواده -4 .دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف ويژه شهريه برخوردار خواهند شد -3. باشند ت شهريه معاف ميپرداخ
  593 :صندوق پستي       ).عج(كوي وليعصر، د شمالياسالم آبا جاده كمربندي ،بروجرد :نشاني .گيرد به دانشجويان با شرايط الزم وام تعلق مي -5. باشند برخوردار مي

      www.afarinesh.ac.ir  :اينترنتي	نشاني  066-42468380 :نمابر     42468397-42468255 :تلفن
 و مقـررات  كليـه  و اسـالم  مبـين  ديـن  احكـام  و اخالق رعايت و اسالمي انقالب واالي هاي ارزش به عملي التزام -1 :تهران ـ) خواهران ژهيو(آل طه مؤسسه غيرانتفاعي * 

 دانشـجويان  -2. اسـت  الزامي شدگان پذيرفته براي تحصيل دوره طول در آن رعايت كه باشد مي مؤسسههاي پذيرش اين  تحقيقات و فناوري از اولويت علوم، وزارت دانشجويي ضوابط
 از داخلـي  نامـه  كـريم مطـابق آيـين    قرآن كل حافظان و قرآني مسابقات برتر دانشجويان -3. بود هندخوا معاف تحصيلي اول سال نيم دو ثابت شهريه پرداخت از درخشان استعدادهاي

 بـان داوطل -5. بـود  خواهند برخوردار رايگان تحصيل از مربوط نامه آيين مطابق شهيد، بنياد از تأييديه ارائه با آزادگان و جانبازان شاهد، فرزندان -4. بود خواهند برخوردار شهريه تخفيف
 و هـا  جشـنواره  در برتر نفرات -6 .شد خواهند مند نامه داخلي از تخفيف در شهريه ثابت بهره مطابق بندهاي آيين 1000تا  500 يا و  500 از كمتر كشوري رتبه با سراسري آزمون ممتاز

دانشـجويان   -7 .شد خواهند مند بهره ثابت شهريه در تخفيف از عالي آموزش تمؤسسا و ها دانشگاه علمي  هيأت رسمي اعضاي فرزندان و ورزشي و فرهنگي پژوهشي، علمي، مسابقات
از مزايـاي صـندوق رفـاه دانشـجويان      مؤسسهدانشجويان اين  -8. از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند بود 17داراي رتبه اول در هر نيمسال تحصيلي به شرط اخذ معدل باالي 

مشاوره الزم را انجام داده و بر مديريت  ،هاي خصوصي داراي مجوز موسسه در خصوص معرفي دانشجويان به خوابگاه -9. گردند و فناوري برخوردار ميمربوط به وزارت علوم، تحقيقات 
  www.aletaha.ac.ir اينترنتـي  نشـاني  بـه  موسسه سايت به مؤسسه، اختصاصي و كلي شرايط از بيشتر اطالعات كسب براي توانند مي داوطلبان. نمايند سالم خوابگاه نظارت مي

    021-44320647 -9:  تلفن         .خيابان مدرسه ،بلوار كوهسار ،ميدان شهران ،نيايش غرب ،تهران: نشاني.  مراجعه نمايند
نيمسـال تخفيـف شـهريه ارائـه     	هر	در مؤسسهناء ام هيأتبراساس ضوابط و مصوبات ) هاي اول تا سوم هر رشته رتبه(به دانشجويان ممتاز  -1 :آمل ـمؤسسه غيرانتفاعي آمل  * 

 .برخـوردار خواهنـد شـد    مؤسسهتخفيف شهريه طبق قوانين 	از نمايند،كسب را  و ورزشي در سطح ملي) المپياد( هاي علمي مقام ،دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل -2. خواهد شد
 ،بلـوار طالـب آملـي    ،آمـل : نشاني.  باشد داراي خوابگاه مجزا براي خواهران و برادران مي مؤسسه -4. كنند يافت ميتخفيف خوابگاه در آزمون،در  1000دانشجويان داراي رتبه زير   -3

    amol.ac.ir  :نشاني اينترنتي     011-44229764 :نمابر          44152691-4 :تلفن      20پالك  ،خيابان فياض بخش
فراهم آوردن امكانات و فضاي آموزشي مطلوب و همچنين تجهيـزات كمـك    -2 .هاي معتبر كشور ستفاده از اساتيد مجرب دانشگاها -1 :تنكابن ـمؤسسه غيرانتفاعي آيندگان  * 

سوم هـر نيمسـال    ارائه تخفيفات به دانشجويان رتبه اول تا -5 .اي به همه دانشجويان ارائه خدمات رايگان پزشكي و مشاوره -4 .ورزشي و رفاهي ارائه تسهيالت آموزشي،-3 .آموزشي
صورت رايگان بـراي كليـه دانشـجويان جهـت انجـام كارهـاي        به مؤسسهاستفاده از اينترنت وايرلس در محيط امكان  -6 .ورزشي و فرهنگي ،تحصيلي و دانشجويان داراي مقام علمي

  .تحقيقات و فناوري دانشجويي طبق بخشنامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،ارائه وام  -9 .يط شهريه دانشجويانستق -8 .بيمه حوادث كليه دانشجويان -7 .تحقيقاتي و پژوهشي
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شـهريه ثابـت و متغيـر فرزنـدان شـهيد و       -11. مؤسسههاي وابسته به  معرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه به خوابگاه -10

خيابـان  ، تنكـابن : نشـاني    .آورد را براي دانشـجويان فـراهم مـي    مؤسسههاي بيرون از  ا عقد قرارداد همكاري با مراكز علمي و صنعتي زمينه را براي فعاليتاين موسسه ب -12 .ايثارگر
   011-54288851-4 :تلفن         .جنب سالن ورزشي ،كوچه شهيدان حيدري ،فردوسي غربي

موسسه در هر نيمسال تحصيلي دو واحد جبراني از دروس زبان  اين سطح علمي و مهارت دانشجويان ءبه منظور ارتقا -1 ):ه خواهرانويژ( تهرانـ   مؤسسه غيرانتفاعي ابرار* 
دانشـجويان   -2. ددهد و مدرك معتبر زبان انگليسي به دانشجويان داده خواهـد شـ   انگليسي و دروس اختصاصي با تاييد شوراي آموزشي تخصصي گروه مربوطه به دانشجويان ارائه مي

دانشـجويان ايـن موسسـه از مزايـاي وام شـهريه صـندوق رفـاه         -3 .از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 18رتبه اول و دوم در هر نيمسال تحصيلي به شرط اخذ معدل باالي 
 ،صورت تخصيص اعتبـار  در) ضروري و اضطراري ،هاي عادي وام ازدواج، و وام( رانالحسنه دانشجويان اي دانشجويان وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض

هاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف در شهريه برابـر   ها و موسسات آموزش عالي مقام به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه -4 .برخوردار خواهند شد
توانـد   اين موسسه مي -6. مند خواهند شد نامه مربوط از تحصيل رايگان بهره فرزندان شاهد و جانبازان با ارائه تاييديه از بنياد شهيد مطابق آيين -5. اهد گرفتضوابط و مقررات تعلق خو

بين سـي متـري نارمـك و چهـارراه      ،خيابان دماوند ،تهران: نشاني .نمايد	معرفي نمايد و بر مديريت خوابگاه نظارت ، تحقيقات و فناوريدانشجويان را به خوابگاه مورد تاييد وزارت علوم
   abrar.ac.ir:  اينترنتينشاني     021-77165921 -77162544:  تلفن          466 پالك ،خاقاني

     051-44231755 :لفنت .   روبروي بانك كشاورزي ،خيابان اسدابادي ،سبزوار، خراسان رضوي: نشاني :سبزوار ـ مؤسسه غيرانتفاعي ابن يمين* 
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  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
به دانشـجويان بـا شـرايط الزم وام     -2 .در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده مي شود -1 قوچان ـمؤسسه غيرانتفاعي اترك  * 

  .3 نبش طالقاني ،بلوار طالقاني ،قوچان: نشاني. گيرد هريه دانشجويان انجام ميهمكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت ش -3 .گيرد دانشجويي تعلق مي
  www.atrak.ac.ir :اينترنتينشاني      051-47231737-39  تلفن
زينه از طـرف متقاضـيان بـراي    جمعي و تقبل ه  صورت درخواست دسته در خصوص خوابگاه تعهدي ندارد ولي در اين مؤسسه -1 :ابهرـ   مؤسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري* 

جنب كانون پرورش فكري كودكان و  ،متري پرديس 18خيابان  ،بلوار طالقاني جنوبي، شهرستان ابهر، استان زنجان: نشاني -2 .همكاري خواهد نمود )فقط براي خواهران( تهيه خوابگاه
  024-35240920  :دورنگار         35240923-5 :تلفن .   نوجوانان

از تخفيـف در   ،دانشـجويان ممتـاز   -2. شـوند  حافظان و قاريان قرآن، با ارائه گواهي معتبر، از تخفيف در شهريه نيمسال اول برخـوردار مـي   -1 :قم ـغيرانتفاعي اجتهاد   مؤسسه* 
محيط آموزشي خـواهران   -5. براي دانشجويان خواهر الزامي است) چادر(استفاده از حجاب برتر  -4. رعايت موازين اسالمي براي دانشجويان الزامي است -3. شوند شهريه برخوردار مي

مشـاوره   ،، به داوطلبان محتـرم مؤسسههاي  در خصوص انتخاب رشته -7. موجود است پايگاه اينترنتي اين مؤسسهها در  اطالعات تفصيلي رشته -6 .كامالً تفكيك شده است ،و برادران
   37135-1173: صندوق پستي   .14پالك  ،)شهيد پروان( 2كوچه  ،جنب فضاي سبز ،10معلم  ،خيابان معلم غربي ،قم: نشاني -7  .گردد تحصيلي تلفني ارائه مي

    www.ijtihad.ac.ir نشاني اينترنتي – 025-37749201: دورنگار -  025-37749200  :تلفن
شهريه ثابت نيمسـال بعـد معـاف     درصد 50و  75 ،100در پايان هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از  ،دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته -1 :رشتـ مؤسسه غيرانتفاعي احرار  * 

شهرك سـيداحمد   ،سور سميعيبلوار پورف ،جاده الكان ،رشت: نشاني -3 .با پرداخت هزينه مربوط فراهم خواهد شد خوابگاه خودگردان براي دانشجويان در حد محدود و -2 .خواهند بود
    ahrar.ac.ir :نشاني اينترنتي     013334272-73 :تلفن  .خميني

شهريه ثابـت   درصد 25و  50 ،100تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند به ترتيب  نيمسالدر پايان هر  -1 :ساري ـمؤسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  * 
همكاري با بنيـاد   -4. همكاري الزم در تامين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خواهد داشت مؤسسهاين  -3. گيرد به دانشجويان با شرايط الزم وام تعلق مي -2 .شود تخفيف داده مي

هـاي   به دانشـجوياني كـه در رشـته    -6. برخوردار خواهند شددانشجويان از بيمه حوادث  -5. شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران
  .شود شهريه ثابت تخفيف داده مي درصد 25و  50 ،100به ترتيب  ،رتبه هاي اول تاسوم كشوري، استاني يا شهرستاني را كسب نمايند.. .مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و

  011-33033941-43 :تلفن .    فيروزيان هنرستان روبروي ،مينرسيده به دانشگاه آزاد اسال ،بلوار فرح آباد ،ساري :نشاني
 .بـراي پرداخـت شـهريه    امكان اسـتفاده از تسـهيالت بـانكي بـدون بهـره      -2 .باشد ميارائه خوابگاه دانشجويي بدون پرداخت اجاره  -1 :گرمسار ـ  مؤسسه غيرانتفاعي اديبان* 

امكان استفاده از كتابخانـه ديجيتـال    -5. با امكان اتصال نامحدود به اينترنت براي كليه دانشجويان قابل استفاده است مؤسسهي ا سايت رايانه -4 .امكان تقسيط در پرداخت شهريه -3
صـورت مجـازي بـوده و     بـه ارائه برخي دروس  -7 .اينترنتي بوده و نيازي به مراجعه حضوري در زمان انتخاب واحد نيست مؤسسهانتخاب واحد  -6 .در كنار كتابخانه فيزيكي وجود دارد

 .تواننـد از تخفيـف شـهريه اسـتفاده نماينـد      مـي  ،مشغول به تحصيل باشند مؤسسهكه دو دانشجو از يك خانواده در  صورتي در -8 .باشد و كالس درس نمي مؤسسهنيازي به حضور در 
آزمون كـارداني بـه   رقمي   تا سه رقمي  هاي تك رتبه -10 .خفيف شهريه برخوردارخواهند بوداز ت ،پذيرفته شوند  مؤسسهدر مقاطع باالتر اين  مؤسسهآموختگان  در صورتي كه دانش -9

باشـد،   17و  18 ،19 بـاالي  دانشجوياني كه معدل مقطع تحصيلي قبلي آنان  -11. باشند صورت انتخاب اين مؤسسه براي تحصيل، از پرداخت شهريه معاف مي كارشناسي ناپيوسته در
كسب نماينـد در نيمسـال    17كليه دانشجوياني كه در حين تحصيل معدل باالي  -12. شوند تخفيف شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول برخوردار مي درصد 50و  70 ،100ترتيب از  به

بـين پـل هـوايي و    ، »تهـران  - مشهد«ي جاده ضلع شمال ،گرمسار: نشاني -14. باشد مؤسسه داراي امكانات سمعي و بصري مي -13 .تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد% 10بعد، از 
   www.adiban.ac.ir:  نشاني اينترنتي            023-34557261-66 :تلفن .     شهرك صنعتي گرمسار

  041- 36377115	:مابرن             36377116 :تلفن           .المللي تبريز نمايشگاه بين ،جاده تهران 3 كيلومتر ،تبريز: نشاني :تبريز ـمؤسسه غيرانتفاعي ارس * 
  www.aras.ac.ir :نشاني اينترنتي

ـ مؤسسه غيرانتفاعي *  درصد شهريه ثابـت نيمسـال    25و  50 ،100به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال، با توجه به تعداد پذيرفتگان به ترتيب  -1 :شيراز ارم 
درصـد شـهريه ثابـت     50ورودي همان رشته و سـهميه باشـد   	آزمون	يرفتگاني كه رتبه آنها كمتر از ده درصد رتبه آخرين فرد پذيرفته شده دربه تمامي پذ -2. شود بعد تخفيف داده مي

خيابـان شـهيد    ،ي بلـوار چمـران  ابتـدا  ،شـيراز : نشاني .به متقاضيان دختر را دارد مؤسسهامكان واگذاري خوابگاه خودگردان با نظارت  اين مؤسسه -3. شود نيمسال اول تخفيف داده مي
  www.eram‐shiraz.ac.ir :ينترنتينشاني ا      36465378-81	:تلفن         91895-1195صندوق پستي       7194774475 :كدپستي .   مختاري

هـاي خـودگردان تحـت     معرفي دانشجويان به خوابگاه -2 .تخفيف شهريه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال در نيمسال بعد -1 :خرمشهر ـمؤسسه غيرانتفاعي اروندان  * 
   www.arvandan.ac.ir :نشاني اينترنتي       061-53547731-53540150 :تلفن .ميدان معلم ،خرمشهر: نشاني .اعطاي وام شهريه دانشجويي -3 .مؤسسهنظارت 

تسـهيالت   -2 .هـاي پژوهشـي ادارات مربـوط    نامـه و مشـاركت در طـرح    معرفي دانشجويان براي ارائه پايان جهت مؤسسهحمايت  -1 :گرگان ـد  مؤسسه غيرانتفاعي استرآبا* 
هيالت ويـژه بـراي   تسـ  )ب .شـود  در هر ترم كه باز پرداخت اقساطي آن نه ماه بعـد از فراغـت از تحصـيل شـروع مـي     دانشجويان وام شهريه صندوق رفاه ) الف: پرداخت شهريه شامل

هاي تحصـيلي   فضاي هنري و علمي مطابق با رشته -4. مؤسسهپژوهشگران و ورزشكاران حايز رتبه ملي، براساس ضوابط  ،ارائه تسهيالت به مخترعان -3. هاي شاهد و ايٍثارگر خانواده
 2 قبل افسران ،كوي افسران ،گرگان  :نشاني.  اختصاص بيمه دانشجويي براي كليه دانشجويان -6. كار مربوط براي ورود به بازارآنان دانشجويان و كمك به از حمايت  -5. دانشجويان

    astarabad.ac.ir :نشاني اينترنتي      017-32429225و  32429224  :تلفن
 -2. هـاي خـودگردان انجـام خواهـد داد     م را با خوابگـاه موسسه براي اسكان دانشجويان غيربومي، هماهنگي الز ،مطابق سنوات گذشته -1 :مشهدـ مؤسسه غيرانتفاعي اسرار  * 

التحصيل شده باشند يا در آزمون ورودي كارشناسي  دانشجوياني كه در مقطع كارداني با رتبه اول فارغ -3. دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد
از تخفيـف   ،ز رتبه شوندئدانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حا -4. از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد ،كسب كرده باشند 500 ناپيوسته رتبه كمتر از

  0511-8661770 – 5: تلفكس          9189899363: كدپستي        69معلم  ،بلوار معلم ،مشهد ):1ساختمان شماره (نشاني سازمان مركزي  -5. شهريه برخوردار خواهند شد
    www.asrar.ac.ir: اينترنتينشاني 

بـه   -2 .مند خواهنـد شـد   بهره ... اردوهاي تفريحي و علمي و ،راهيان نور اعزام به سفر ،دانشجويان از امكانات رفاهي شامل سالن ورزشي -1 :تبريز ـمؤسسه غيرانتفاعي اسوه  * 
اتوبـان   ،تبريـز  :نشـاني . هاي مختلف ورزشي و فرهنگي جوايز ويژه اعطـا خواهـد شـد    به دانشجويان داراي مقام در رشته -3 .شد دانشجويان رتبه اول و دوم تخفيف شهريه داده خواهد

   www.osve.ac.ir :نشاني اينترنتي    041-36665601 :نمابر 36665602-4 :تلفن        .خيابان سبالن، كوي الهيه، به طرف باغميشه ،ميدان شهيد فهميده ،پاسداران
خوابگـاه در قالـب بخـش    ، داراي تجهيـزات آزمايشـگاهي و كارگـاهي   : باشـد  شامل موارد زيـر مـي   مؤسسهامكانات رفاهي و خدمات اين  :بجنورد ـمؤسسه غيرانتفاعي اشراق  * 

سـرويس ايـاب و    ،دانشجويان رتبه ممتاز در هر تـرم  اي برتخفيف شهريه ، دانشجويان تخصيص وام صندوق رفاه ،هاي تربيت بدني و فوق برنامه كالس برايسالن ورزشي  ،خصوصي
  058-32285709 :نمابر 32285701-7: تلفن . المللي بعد از نمايشگاه بين ،»اركان-اسفراين«جاده  5كيلومتر  ،بجنورد ،خراسان شمالي: نشاني ،ذهاب از سطح شهر به محل دانشگاه

    www.eshragh.ac.ir   :نشاني اينترنتي
درصد شهريه ثابت نيمسـال بعـد    20و  30، 50دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت   :مشهد ـيرانتفاعي اقبال الهوري  مؤسسه غ* 

   38218830 :اموردانشجويي      5138218810 :آموزش     38210073  :نمابر  38210075-7 :تلفن     11سرافرازان  ،بلوار سرافرازان ،بلوار پيروزي ،مشهد: نشاني  .معاف خواهند بود
    www.eqbal.ac.ir: اينترنتي نشاني            051-38218840 :امور فرهنگي

  028-32579100 :نمابر   32579096-99: تلفن  34919-15879: كدپستي. شهر محمديه، بلوار دانشگاه، خيابان فرهنگ ،قزوين: نشاني :قزوين ـمؤسسه غيرانتفاعي اكباتان * 
   .جنب اتوبان كرج قزوين ،شهر محمديه ،قزوين :نشاني. براي دانشجويان دختر خوابگاه دارد مؤسسهاين  :قزوين ـ مؤسسه غيرانتفاعي البرز* 
    www.alborzq.ac.ir :نشاني اينترنتي     028-32574044 :نمابر  32577190 -99 :تلفن
درصـدي بـه   100ارائه تخفيف  -2. گردند مند مي از تخفيف در شهريه بهره مؤسسهدانشجويان ممتاز بر اساس مقررات و مصوبات داخلي  -1 :تبريز ـ مؤسسه غيرانتفاعي الغدير* 

  .انتهاي خيابان گلها ،ويالشهر ،آب خيابان سازمان ،فلكه گلشهر ،جاده ايل گولي ،تبريز: نشاني    . هاي خودگردان معرفي دانشجويان به خوابگاه -3 .دانشجويان شاهد و ايثارگر
    041-33822204 :نمابر  33822203 :تلفن           5166898691 :كدپستي

ايـن   -2. ها و مؤسسات آمـوزش عـالي ديگـر وجـود دارد     امكان تحصيل همزمان در اين مؤسسه و دانشگاه -1 :ـ تهران) مجازي(الكترونيكي ايرانيان  مؤسسه غيرانتفاعي* 
را در طول مدت تحصـيل بـراي خـود فـراهم     ) مجازي(هاي آموزشي به شيوه الكترونيكي  دانشجويان الزم است كليه امكانات و نيازمندي -3. باشد اقد خوابگاه دانشجويي ميمؤسسه ف

هاي مورد نياز براي كـار بـا رايانـه و     ت الزم و همچنين مهارتطور خالصه شامل يك دستگاه رايانه با امكانات مناسب، دسترسي به شبكه اينترنت با حداقل سرع اين امكانات به. آورند
توانايي در پرداخـت شـهريه مطـابق مصـوبات      -4. استفاده از محتويات الكترونيكي سامانه يادگيري مجازي مؤسسه كه از طريق تارنماي مؤسسه براي دانشجويان قابل دسترسي است

 .هاي مشخص شده و توسـط مؤسسـه انجـام خواهـد گرفـت      برگزاري جلسات امتحانات در شهر تهران و محل -5. ي ديگر تحصيليهاي اضاف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و هزينه
   021-22010805 :نمابر 22010060 :تلفن         .6واحد  ،طبقه سوم ،7پالك  ،خيابان شناسا ،روبروي درب اصلي پارك ملت ،)عج(خيابان وليعصر ،تهران: نشاني -6

 www.iranian.ac.ir :اينترنتينشاني 
  .ساختمان سوم ،سمت راست بلوار پاسداران ،انتهاي بلوار غدير ،سپاهانشهر ،اصفهان :نشاني :اصفهانـ  )ويژه خواهران(المهدي مهر مؤسسه غيرانتفاعي * 
  www.unialmahdi.ir :نشاني اينترنتي            ) 031كد (  36518660-36518158 -36518157-36508900-36507900 	:تلفن



 ها پيوست/ سومفصل                                                             1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   85 صفحه  ها پيوست/  سومفصل 
 

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
شهريه ثابت تخفيف داده خواهـد  ) باشند 17به شرطي كه داراي حداقل معدل (درصد  50و  70به دانشجويان رتبه اول و دوم به ترتيب  -1 :همدان ـمؤسسه غيرانتفاعي الوند  * 
توانند از وام دانشجويي  مي شدگان ، پذيرفتهصندوق رفاه دانشجوياناين مؤسسه و با همكاري  -3 .گردان اسكان خواهد داد خود تأييدهاي مورد  دانشجويان را در خوابگاه مؤسسه -2 .شد

     www.alvand.ac.ir :نشاني اينترنتي    081-34246747-34246515 :كستلف     .مركز مخابرات  جنب ،بلوار زينبيه ،ميدان امامزاده عبداهللا ،همدان: نشاني .نماينداستفاده 
 درصد باالي پذيرفته شدگان باشد در صورت كسب شرايط، از پرداخت شـهريه  5دانشجوياني كه رتبه آنها در رشته امتحاني جزء  -1 :يزد ـ  )ع(انتفاعي امام جوادمؤسسه غير* 

دانشـجويان   -3 .منـد شـوند   مورد نياز در بازار كار بهره هاي توانند از مهارت دانشجويان با عضويت در باشگاه كارآفريني مي -2. در طول دوره تحصيلي معاف خواهند شد )ثابت و متغير(
براي كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه خودگردان با دريافـت   -4 .شوند برخوردار مي% 50تا سقف  )ثابت و متغير( ترم از معافيت شهريه در هر فرهنگي و ورزشي هر رشته، علمي، ممتاز
    WWW.IJU.IR  :اينترنتي نشاني     035-38281200-4: تلفن .  بلوار جواد ،شهيدان اشرف	بلوار ،ميدان اطلسي ،يزد :نشاني .خواهد شد تأمينخوابگاه  هزينه،

   .خصوصي فراهم شده است بخش خوابگاه در دانشجويانكليه براي  - 2 .شود ترم تخفيف شهريه داده مي به نفرات برتر دانشجويي در هر -1 :نهاوند ـمؤسسه غيرانتفاعي اميد * 
عالوه بر وام  مؤسسهالحسنه  قرض	مندي از وام بهره -2 .هاي خوابگاهي دخترانه و پسرانه با امكانات كامل مجهز به سوييت -1 :فوالدشهر اصفهان ـ امينمؤسسه غيرانتفاعي * 

هاي فرهنگي  برنامه -5 .هاي برتر ورزشي دانشجويان برتر و دارندگان مقام	برايتخفيف شهريه  - 4 .ها هرستانوجود سرويس اياب و ذهاب از اصفهان و ش - 3. انصندوق رفاه دانشجوي
اينترنت  پيشرفته، يهاي كامپيوتر سايت مجهز به كتابخانه مركزي و ديجيتال، - 8 .برگزاري مسابقات ورزشي -7. تفريحي و زيارتي ،پژوهشي ،سفرهاي علمي -6 .و پژوهشي متنوع

  .هاي تحصيلي صورت اقساط در كليه ترم  هدريافت شهريه دانشجويي ب -10. بهزيستي و بنياد شهيد دانشجويان تحت پوشش كميته امداد،	تخفيف شهريه به - 9 ... ايگان ور
     www.amin.ac.ir: اينترنتي	نشاني  .مقابل بانك ملي ،خيابان طالقاني ،A2محله  ،فوالدشهر ،اصفهان	:نشاني

   013-42420291-3: تلفن  4415173795: كد پستي .خيابان نخجير شرقي ،ميدان شيخ زاهد ،الهيجان ،گيالن: آدرس :الهيجان ـمؤسسه غيرانتفاعي انديشمند * 
   www.andishmand.ac.ir :نشاني اينترنتي

  74177-65594  :كد پستي  071-54227802: نمابر    54233094-98 :تلفن.      شهمتري اندي 25خيابان  ،بلوار معلم ،جهرم :نشاني :جهرم ـمؤسسه غيرانتفاعي انديشه * 
    andishehj.ir :نشاني اينترنتي

دان خوابگـاه خـودگر  از  غيربـومي  دختـر دانشجويان  -2 .برخوردار خواهند شدتخفيف ويژه شهريه دانشجويان ممتاز اول تا سوم از  -1 :انديشه سازان ـ نكا  مؤسسه غيرانتفاعي* 
 ،نكا ،مازندران: نشاني .مراجعه نمايند www.andishesazan.ac.ir :به نشاني مؤسسهپايگاه اينترنتي اين اطالعات بيشتر به  توانند براي كسب داوطلبان مي .استفاده خواهند نمود

  011-34746689-34742444: تلفن     .روبروي كوچه فرمانداري ،خيابان انقالب
جـود  آمـد و  وامكانات رفـت   -2. دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان و مزاياي بيمه دانشجويي برخودار خواهند شد -1 :انرژي ـ ساوه  مؤسسه غيرانتفاعي* 

 پزشك صي با اساتيد راهنما، مشاوره اجتماعي،هاي خصو كليه دانشجويان در طول ترم به جلسات عمومي و مشاوره -3 .پذير است صورت محدود امكان بهخوابگاه خودگردان  ارائه دارد و
   39177-97147: كدپستي ،12 ساوجي ،عاشورا ميدان ،)عج(عصر ولي بلوار ،ميدان شهرداري ،ساوه: نشاني . طور رايگان دسترسي خواهند داشت به  روانپزشك و

   www.energy.ac.ir :اينترنتي	نشاني  086-42228096  :نمابر      42228093-5 :تلفن
مؤسسـه فاقـد    -3 .باشـد  مـي  سرويس اياب و ذهاب موجود -2. مدت استفاده خواهند نمود  مدت و بلند  دانشجويان از وام بدون بهره كوتاه -1 :اوج ـ آبيك  مؤسسه غيرانتفاعي* 

   3441311563: پستي كد  .انتظامي از نيروي بعد .ابتداي شهرك قدس ،)عج(ميدان وليعصر ،بيكآ، »قزوين ـكرج «اتوبان  30كيلومتر :نشاني. باشد خوابگاه مي
   www.ooj.ac.ir: نشاني اينترنتي           028-32882310-13 :تلفن
  0873-5249962 :نمابر         5247736-5249963: تلفن  .خيابان ابوذر ،قروه ،كردستان :نشاني :ايرانمهر ـ قروه مؤسسه غيرانتفاعي* 
  .را خواهند داشتامكان استفاده از خوابگاه دانشجويان دختر :مؤسسه غيرانتفاعي ايمان و انديشه ـ مالير* 
 كـي بـه تهـران،   به دليل نزدي -2. گيرد رشته تخفيف شهريه تعلق مي سوم هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا پايان هر در -1 :ايوانكي ـ ايوانكي  مؤسسه غيرانتفاعي* 

: نشـاني  .سـايت رايانـه دانشـگاه اسـتفاده نماينـد      خدمات مركز مشاوره، كتابخانه و توانند از طول تحصيل مي دانشجويان در -3. باشد مي ذهاب با پرداخت هزينه ميسر سرويس اياب و
     www.eyc.ac.ir: نشاني اينترنتي    023-34521563 :تلفن    35918-99888: كدپستي   .خيابان دانشگاه ،اهللا طالقاني يتآبلوار ،ايوانكي ،»سمنان ـ تهران«بزرگراه  50كيلومتر 

عنوان تخفيـف شـهريه     هرصد شهريه ثابت بد 10و  15، 20در پايان هر سال تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب  -1 :ايالم ـ  مؤسسه غيرانتفاعي باختر* 
برنـدگان   ،برندگان المپيادهاي علمي، ورزشي، فرهنگي، حضور دو دانشجو از يك خانواده ،تخفيفات ديگري براي نويسندگان مقاالت دانشجويي -2. ظور خواهد شدبعد من نيمسالبراي 

خوابگاه براي  تأمين -3 .دانشجويان اعمال خواهد شد نامه تشويق و تخفيف مبناي آيين بر ،شوند	پذيرفته مؤسسهدانشجوياني كه براي مقاطع باالتر در همين  ،مسابقات قرآني و مذهبي
 ،اورهمركـز مشـ   از خـدمات  تواننـد  در طول تحصيل مي دانشجويان -4. گيرد صورت خودگردان صورت مي هتحصيلي در حد امكان و ب	دانشجويان دختر و پسر غيربومي ورودي هر سال

   69313–83638: كدپستي .  انتهاي خيابان مهديه ،ميدان دانش ،رزمندگان ،ايالم: نشاني  .نمايند استفاده مؤسسهكتابخانه و سايت رايانه  ،مركز جواردانشگاهي
    www.bakhtar.ac.ir :نشاني اينترنتي      084-32201400	:نمابر  32201401-4 :تلفن
درصـد تخفيـف    10و  20 ،30هر نيمسال به ترتيب  درهر رشته تحصيلي در) دوم و سوم ،هاي اول رتبه( مؤسسهشجويان ممتاز به دان -1 :شاهرود ـمؤسسه غيرانتفاعي برآيند  * 

خيابان  ،وهشخيابان پژ ،شهرك دانشگاه ،ميدان هفت تير ،شاهرود: نشاني -3. خوابگاه خودگردان فراهم گرديده است ،براي دانشجويان غيربومي دختر -2 .شهريه ثابت داده خواهد شد
    barayand.ac.ir: نشاني اينترنتي      023-32397825-7 :تلفن  3614898547  :كدپستي .   نيايش

رلس اينترنت واي، كتابخانه ،هاي فني هاي اختصاصي رشته قبيل كارگاه و آزمايشگاه به امكانات آموزشي و رفاهي متناسب از مجهز مؤسسه -1 :آبيكـ مؤسسه غيرانتفاعي بصير  * 
 ،جنـب اتوبـان  ، آبيـك  :نشـاني  -4 .باشـد  مي مؤسسهبا نظارت  سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و -3. پذيرد صورت اينترنتي انجام مي نام به ثبت -2. باشد مي ... وپرسرعت 

     Basir‐Abyek.ac.ir :نشاني اينترنتي     028-32894858-9 :تلفن .        نيايش انتهاي بلوار
سمت  ،راه جوپار نرسيده به سه ،بزرگراه عاشقان واليت ،كرمان :نشاني -2 .باشد هاي خودگردان فراهم مي معرفي به خوابگاه برايشرايط  -1 :كرمان ـمؤسسه غيرانتفاعي بعثت   *

    www.besat.ac.ir :نشاني اينترنتي      034-33243540-33243538-33243514 :تلفن  .راست
 و ITصورت خودگردان، مجهـز بـه سيسـتم كامـل      پسر به هاي مجهز براي دانشجويان دختر و داراي خوابگاه مؤسسهاين  -1 :اصفهان شاهين شهر ـمؤسسه غيرانتفاعي بنيان  * 

از امور فرهنگي،  مشـاوره و پژوهشـكده   مؤسسه  -2. باشد و پرژكتور ميئآموزشي مانند ويد هاي كمك پرسرعت در تمامي نقاط، كتابخانه به همراه سالن مطالعه، دستگاه وايرلس اينترنت
: نشـاني  -4 . آيـد  عمل مـي  داني به نيز دانشجويان پژوهشگر فعال در پايان هر نيمسال تحصيلي قدر دانشجويان ممتاز در حوزه آموزش و فعال در حوزه فرهنگي و از -3. برخوردار است
   031-45224255:  نمابر  45223236و  45220511  :تلفن  8316663191  :صندوق پستي     234پالك  ،شرقي 6فرعي  ،ابراتمخ ،شاهين شهر

    www.bonyan.ac.ir :نشاني اينترنتي
درصد شـهريه ثابـت تخفيـف داده     30و  50، 70اول تا سوم در هر ورودي و هر رشته به ترتيب  هاي در پايان هر نيمسال تحصيلي به رتبه -1 :دمشه ـ  مؤسسه غيرانتفاعي بهار* 

 ،بلـوار كـوثر   ،آبـاد  بلوار وكيل ،مشهد: نشاني -3. آوردخواهد 	عمل ها را به معرفي دانشجويان به خوابگاه برايهاي الزم  اما مساعدت ،امكانات خوابگاهي ندارد مؤسسهاين  -2 .خواهد شد
  051-38817019  :نمابر         38840455 -38836651 -38817981 	:تلفن          91895-1761 :صندوق پستي           50پالك  ،6/1وثر شمالي نبش ك

       www.baharihe.ac.ir :نشاني اينترنتي
   4915685886 :كدپستي .روبروي مركز تحقيقات كشاورزي ،كاشاني... خيابان آيت ا ،گرگان: ختمان آموزشسانشاني  :گرگان ـ انمؤسسه غيرانتفاعي بهار* 
   017-32251606-10 :تلفن  4916697187 :كدپستي   6مالقاتي ،خيابان مالقاتي ،گرگان :ساختمان مركزينشاني       017-32157885 و 32137723 :تلفن
    5 نبش شمالي ،4 اميركبير ،بلوار اميركبير ،بلوار جمهوري اسالمي ،كرمان :نشاني :كرمان ـمؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار * 
      www.bahmanyar.ac.irنشاني اينترنتي      034-32110522 :نمابر          32122722-32122723 :تلفن
تخفيف شهريه طبق  نيمسالبه دانشجويان رتبه برتر در هر  -2. انشجويي برخوردار خواهند شدكليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث د -1 :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي بينالود  * 

 .به دانشجويان متقاضي وام كمك شهريه در هـر نيمسـال تعلـق خواهـد گرفـت      -4. علمي در هر سال برگزار خواهد شد سياحتي  و ،اردوهاي زيارتي -3. گيرد مقررات داخلي تعلق مي
   051-34230561: تلفن    4نبش معلم  ،بلوار طرقبه ،مشهد :نشاني. هاي گذشته تمهيداتي را فراهم خواهد نمود براي خوابگاه ندارد ولي همانند سال تعهدي مؤسسهاين  -5

 .منـد خواهنـد شـد    اول بهـره  نيمسـال ابـت  شهريه ث% 20عنوان اولويت اول انتخاب نمايند، از تخفيف   را به مؤسسهدانشجوياني كه اين  -1 :سبزوار ـ بيهقمؤسسه غيرانتفاعي * 
دانشجويان دختر و پسر در طـول   -3. شود درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي 10و  20 ،30به ترتيب  ،باشند 17هاي اول تا سوم به شرطي كه داراي حداقل معدل  دانشجويان رتبه -2

  615 :صندوق پستي   .نبش چهارراه رازي ،خيابان طالقاني ،شهرستان سبزوار ،خراسان رضوي: نشاني. اهند شددوره تحصيلي مطابق ضوابط از تسهيالت خوابگاه خودگردان برخوردار خو
    www.beyhagh.ac.ir: اينترنتي نشاني    051-44668872و   44668330: تلفن
هاي درس و سـايت   سرويس اياب و ذهاب رايگان به كالس -2 .)يك ترم رايگان( خواهد كرد تأمينبگاه دانشجويان را خوا مؤسسه -1 :مهرفارس ـمؤسسه غيرانتفاعي پارس  * 

تحقيقـات و   ،اسـاس شـهريه مصـوب وزارت علـوم     بـر  مؤسسـه شهريه  -5. تخفيف در شهريه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال -4. باشد براي دانشجويان فراهم مي
   071-52824198و  52823200-52823201  :تلفن .      بلوار پارسيان ،شهرستان مهر ،فارس :نشاني . باشد مي اوريفن
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  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
رت وزا دانشجويان صندوق رفاه	وام	توانند از دانشجويان متقاضي مي -2. درصد شهريه برخوردارند 20كليه دانشجويان از تخفيف -1 :پارس رضوي ـ گناباد  مؤسسه غيرانتفاعي* 
  051-57229118 :نمابر  57229117و  57229115 :تلفن .كفايي	روبروي سالن شهيد، خيابان ناصرخسرو، گناباد، خراسان رضوي: نشاني -3 .تحقيقات و فناوري استفاده نمايند ،علوم

    www.parsrazavi.ac.ir :نشاني اينترنتي
 ،شـهيد شـريفي   بلـوار  ،بابلسر :نشاني -2 .نمايد هاي خودگردان مي دانشجويان اقدام به معرفي آنان به خوابگاه اناين موسسه جهت اسك -1 :بابلسر ـمؤسسه غيرانتفاعي پارسا  * 

   011-25250682-6 :تلفن  11پالك  ،پور كوچه شهيد محمد حسين ،خيابان شهيد كهن
هاي اين  كليه شركت كنندگان در رشته مورد انتخابي احراز نمايند، در صورت انتخاب رشته دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را در بين -1 :قزوينـ ارسيان   مؤسسه غيرانتفاعي پ* 

فعاليت و نـوع  	بر مؤسسههاي خودگردان داراي مجوز كه  بگاهاصورت نياز به خوابگاه به خو  دانشجويان در -2. باشند درصد تخفيف شهريه برخوردار مي 10 ،50، 70به ترتيب از  مؤسسه
درصد تخفيف شهريه  10و  15، 20 را كسب نمايند، به ترتيب 18به نفرات اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال كه معدل باالي  -3. شوند نمايد، معرفي مي آنان نظارت مي ارائه خدمات

.  گردد به فرزندان شهدا و ايثارگران تخفيف شهريه اهداء مي -5. گردد سرويس اياب و ذهاب به تهران در صورت به حد نصاب رسيدن با اخذ هزينه از دانشجو ارائه مي -4 .گردد اهدا مي
به دانشجويان داراي اختراع و فعال  -7. گردد مي را كسب نمايند، دو برابر دانشجويان عادي تخفيف اهدا) 18معدل باالي (به اعضاي فعال بسيج كه رتبه اول تا سوم در هر نيمسال  -6

 ،وزارت علـوم  تأييدهاي علمي معتبر و مورد  المللي و ساير فعاليت هاي علمي كشور و المپيادهاي كشوري و بين روبوكاپ، كسب عنوان در رقابت	اي تيمهاي علمي از قبيل اعض در زمينه
  028-33292450	:تلفن .وينا پلي پل از بعد ،»قزوين ـتهران «جاده قديم  5 كليومتر ،قزوين: نشاني . گردد تحقيقات و فناوري برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي

     www.parsian.ac.ir :اينترنتي نشاني
ه علمـي از تخفيـف شـهري   	دانشـجويان برتـر   -2 .شـود  معرفي مـي  پسر و هاي خصوصي به دانشجويان دختر خوابگاه مؤسسهاين  در -1 :شيراز ـمؤسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  * 

    0611-8420008 :نمابر        8420003-7 :تلفن        718796-2 :صندوق پستي        .غربي ابتداي فجر ،شهرك والفجر ،اميركبير بلوار ،شيراز :نشاني. شوند برخوردارمي
     pasargad‐ihe.ac.irاينترنتي  	نشاني

طور خودگردان در  هها ب ودگردان براي تمام دانشجويان دختر و پسر و همچنين سرويس اياب و ذهاب به خوابگاهطور خ هخوابگاه ب -1 :خميني شهر ـ پااليشمؤسسه غيرانتفاعي * 
 .گـردد  طـور خـودگردان بـراي نيمسـال اول و دوم پيشـنهاد و ارائـه مـي        هها ب اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه. گرديده است تأمينصورت رسيدن به حد نصاب 

 .برخـوردار خواهنـد بـود    مؤسـس  هيأتاز تخفيف درصدي از شهريه ثابت در نيمسال بعد طبق مصوبات  يدر پايان هر سال تحصيل 19معدل باالي  دانشجويان ورودي مهر ماه و با -2
  0313-3630323تلفن  .    )كوچه حداد( 132كوچه شماره  ،بلوار اميركبير ،اشرفي اصفهاني خيابانانتهاي  ،اصفهان: نشاني

    3معلم  ،بلوار معلم ،زاهدان: نشاني -2 .گردان استفاده نمايند توانند از خوابگاه خود كليه دانشجويان دختر و پسر مي -1 :زاهدان ـمؤسسه غيرانتفاعي پرتو * 
    054-33416113 :تلفن   9816848115 :كدپستي

درصد برخوردار  30و  40	،50نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب  آيينتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق دانشجويان ر -1 :فريدونكنار ـمؤسسه غيرانتفاعي پرديسان  * 
ه توسـط  در تاريخ تعيين شـد  بايد مؤسسهدر اين  گانشد پذيرفته -3 .پذير است رفي به خوابگاه خودگردان امكانـدورات براي معـمسكن در حد مق تأمينتهيه خوابگاه و  -2 .خواهند شد

 ،فريـدونكنار  ،مازندران: نشاني -4. نام و كسب اطالعات بيشتر مراجعه فرمايند ثبت براي http://heip.ac.ir :به نشاني مؤسسهاز طريق وب سايت  آموزش كشور، سازمان سنجش
   011-35667240 :نمابر      35667241-3 :تلفن  .   جنب مخابرات، )ره(امام خيابان

ايـن   -2. دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف خواهند شـد  -1 :پرندك ـعي پرندك  مؤسسه غيرانتفا* 
از مزاياي بيمه حـوادث   مؤسسهجويان اين دانش -4. با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر استبه تهران و بالعكس سرويس اياب و ذهاب  -3. باشد امكانات خوابگاهي مي	فاقد مؤسسه

تمام شهريه ترم اول بـه صـورت    -6. تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد ،را مطابق ضوابط وزارت علوم مؤسسهدر صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به  -5. برخوردارند
 parandak.ac.ir :نشـاني شدگان براي اطالع از زمان و مكان ثبـت نـام بـه     پذيرفته -8. عالي را ندارد موزشآ مؤسسات برنامه انتقالي به ساير مؤسسهاين  -7. شود نقد دريافت مي
   021-44815480 و  45284332 و  45284331: تلفن     .)عج(وليعصر خيابان انتهاي ،پرندك شهر ،»ساوهـ تهران «آزاد راه  50كيلومتر 	:نشاني . مراجعه نمايند

  . برخوردار خواهند شد تخفيف شهريهاز  دانشجويان برتر علمي -2 .وجود دارد خوابگاه براي دانشجويان دختر -1 ):لرستان( دختر پل  ـاعي پل دختر مؤسسه غيرانتف* 
  .بعدي تخفيف داده خواهد شد نيمسالابت درصد از شهريه ث 50و  75 ،100هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير  به دانشجويان رتبه -1 :ياسوج ـمؤسسه غيرانتفاعي پويا  * 

 هاي خوابگاه در را دانشجويان همه كرد خواهد تالش ولي ندارد، خوابگاه تأمين قبال در تعهدي گونه هيچ مؤسسه -3. ندارد دانشجويان غذاي تهيه قبال در تعهدي گونه هيچ مؤسسه -2
بينـي شـده از بودجـه اختصـاص يافتـه توسـط صـندوق رفـاه          هاي پيش براساس اولويت ،جويان متقاضي وامدانش به -4. دبو خواهد دانشجو عهده به آن هزينه و دهد اسكان گردان خود

  .باالتر از مركز مخابرات شهدا ،بلوار شهيد هرمزپور ،ميدان آريوبرزن ،آباد نجف ،ياسوج: نشاني -5. گيرد وام شهريه تعلق مي ،، تحقيقات و فناوريدانشجويان وزارت علوم
    www.pooya.ac.ir :نشاني اينترنتي          7591347416 :كدپستي     074-33321661	:نمابر          33321660  :تلفن
انتهـاي   ،قـم : نشـاني  -3. تعد در طول تحصيلسانشجويان متسهيالت براي د -2 .خوابگاه براي خواهران و معرفي به خوابگاه براي برادران -1 :مقـ ويش   مؤسسه غيرانتفاعي پ* 

  025-32855016: نمابر  32855011-15: تلفن        37195-1383: صندوق پستي      37139-56331 :كدپستي            11كوي  ،بعد از پمپ بنزين ،بلوار غدير ،بلوار محمد امين
    www.pooyesh.ac.ir :نشاني اينترنتي

اي در شهريه ترم بعـد داده   تخفيف ويژه مؤسس هيأتبه دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي براساس ضوابط و مصوبه  -1 :چالوسـ ويندگان دانش    رانتفاعي پمؤسسه غي* 
توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه  اخت شهريه ميدانشجويان براي پرد -3 .صورت خودگردان معرفي خواهند شد هدانشجويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات ب -2. خواهد شد

  .كوچه فلسطين ،خيابان هفده شهريور ،چالوس :نشاني -4. استفاده نمايند) دانشجويان	بودجه از طرف صندوق رفاه تأميندر صورت (تحقيقات و فناوري  وزارت علوم،دانشجويان 
    www.pd.ac.ir :نشاني اينترنتي          011-52217785 :دورنگار   52217626	:تلفن      46619-53966  :كدپستي

   031-57243249-50: نمابر       57243244-7 :تلفن        .جاده خمين 2كيلومتر  ،ميدان معلم ،گلپايگان :نشاني :مؤسسه غيرانتفاعي پيام ـ گلپايگان* 
 www.payamgolp.ac.ir: نشاني اينترنتي

درصد  30تا  10بين  12و نداشتن نمره زير  17دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال در هر رشته تحصيلي به شرط معدل باالي  -1 :ـ فردوس پيروزانمؤسسه غيرانتفاعي * 
صـندوق  	تسـهيالت 	تواننـد از  كليـه دانشـجويان مـي    -3 .باشـد  ن فـراهم مـي  هاي خودگردا معرفي دانشجويان به خوابگاه برايشرايط  -2 .رخوردار خواهند شدبتخفيف 	از شهريه ثابت،

شهرستان  ،خراسان جنوبي: نشاني -4. شهريه تحصيلي و شهريه خوابگاه در طول دوران تحصيل برخوردار شوند برايعالي پيروزان  آموزش مؤسسهالحسنه فرهيختگان وابسته به  قرض
    www.fer‐pihe.ac.ir :اينترنتي	نشاني       32731804 :نمابر  32731801-3 :تلفن .  بلوار خرمشهر، فردوس

ترتيب  رشته بههاي اول تا سوم هر  به دانشجويان ممتاز رتبه -2. توانند ازخوابگاه خودگردان استفاده نمايند مي دانشجويان دختر و پسر -1 :شيرازـ مؤسسه غيرانتفاعي پيشتازان  * 
    .شهيد و امورايثارگران قرارداد همكاري دارد با بنياد مؤسسهاين  -3. درصد از شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف داده خواهد شد 30،50،100مقادير 

   0123-3282654 :نمابر   3282651-3: تلفن   4763747778: كدپستي .)كوچه كارمندان( 19نبش ياس  ،ساري يابانخ ،قائمشهر: نشاني :قائمشهر ـمؤسسه غيرانتفاعي پيوند * 
خانواده معظم ) الف: گيرد مي	، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلقمؤسسه امناء هيأتتخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات  -1 :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي تابران  * 

دانشجويان تحت پوشش كميته امداد 	)د .اين مؤسسهتحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در ) ج .فرهنگي و ورزشي دانشجويان ممتاز علمي،) ب .شهدا، جانبازان و ايثارگران
ويان متقاضـي، وام  ، به كليه دانشجعلوم، تحقيقات و فناوريصورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت   در -2 .، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي خيريه)ره(امام خميني

هاي خـودگردان داراي مجـوز از سـوي دانشـگاه منتخـب       هاي دانشجويي به خوابگاه سكونت در خوابگاه برايدانشجويان غيربومي  -3. گرفت	كمك هزينه پرداخت شهريه تعلق خواهد
      91897-13113: كدپستي            11شماره  ،60/2 خيابان شريعتي ،بلوار شريعتي ،آباد قاسم ،مشهد: نشاني -4 .استان، معرفي خواهند گرديد

  www.tabaran.ac.irنشاني اينترنتي     051-35227223	:نمابر        35227215-7: تلفن
و % 50فرزندان جانبـاز بـاالي    براي دانشجويان شاهد، -2. خواهد شد تأمينخوابگاه با امكانات مناسب  براي كليه دانشجويان متقاضي، -1 :المرد ـمؤسسه غيرانتفاعي تابناك  * 

اسـتان  : نشـاني  -4 .درصد تخفيف شهريه ثابت منظور خواهد شـد  30و  40، 50به ترتيب  مؤسسهسوم طبق ضوابط  ل تابراي دانشجويان رتبه او -3 .آزادگان تخفيف منظور خواهد شد
    www.tabnak.ac.ir :نشاني اينترنتي   071-52726116	:نمابر  52724996-7 :تلفن    74341-66441 :كدپستي .بلوار شهيد مطهري ،ميدان شهدا ،شهرستان المرد ،فارس

اقدام در صورت امكان  نيزبراي برادران نمايد و  ميگردان ارائه  براي خواهران پذيرفته شده خوابگاه خود مؤسسهاين  -1 :قزويناستان تاكستان  ـمؤسسه غيرانتفاعي تاكستان  * 
همسـر و فرزنـدان   (اعطاي تخفيف به خانواده معظم شـهدا و جانبـازان    -3. گردد سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج به دانشگاه و بالعكس با اخذ هزينه فراهم مي -2. خواهد نمود

ط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،تحقيقات فناوري وام شهريه مصـوب آن صـندوق پرداخـت    به دانشجويان متقاضي طبق ضواب -4. صالح با ارائه مدارك معتبر از مراجع ذي) آنها
 هـاي حسـابداري،   در رشـته  انـدازي دوره كارشناسـي ارشـد    توجـه بـه راه   بـا  -6. رتبه اول تا سوم هر رشته و اعمال آن در ترم بعد دانشجوياناعطاي تخفيف ويژه براي  -5. خواهد شد
دانشـجويان   -7. كنـد  نامـه مربـوط فـراهم مـي     اساس آيين ها بر تسهيالت الزم را براي ورود برگزيدگان علمي در اين رشته مؤسسه ،...مديريت بازرگاني مديريت،حسابداري  حسابرسي،

  .جنب دانشگاه پيام نور ،هيد لشگريروبروي ميدان ش ،)ره(خيابان امام خميني ،تاكستان ،قزوين :نشاني -8 .صورت رايگان از اينترنت استفاده نمايند هتوانند ب مي
    www.takestan.ac.ir :نشاني اينترنتي 028-35247381 – 35223125 :تلفن            3481367784 :كدپستي

  .جنب كوچه شكوه ،ابتداي جاده بابل، ميدان امام، شهر ئمقا :نشاني -2 .اهد گرفتهاي برتر دانشجويي تخفيف شهريه تعلق خو به رتبه -1 :شهر قائم ـ تجنمؤسسه غيرانتفاعي * 
   www.tajan.ac.irنشاني اينترنتي             011-42261594 :نمابر    42261624-42261589 :تلفن              47617-96486: كدپستي
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  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
     www.taali.ac.ir  :نشاني اينترنتي  025-37833301-3 :تلفن .ساختمان شفيعه ،1كوچه شماره  ،)ورشهرد(خيابان فاطمي ،قم: نشاني :قم تعالي ـ يعامؤسسه غيرانتف * 
درصد شـهريه ثابـت تخفيـف داده     20و  30، 40به نفرات اول، دوم و سوم هر رشته در هر ترم به ترتيب  مؤسس هيأتبرطبق مصوبه  -1 :زاهدان ـمؤسسه غيرانتفاعي تفتان  * 
 بـراي  -3 .شـدگان فـراهم شـده اسـت     امكان اسكان همه پذيرفته ،باشند مي مؤسسهمتري  200هاي خودگردان خواهران و برادران كه در فاصله  با انعقاد قرارداد با خوابگاه -2. شود مي

 :مؤسسـه بـه نشـاني    پايگـاه اينترنتـي  بـه   تواننـد  مـي كسـب اطالعـات بيشـتر     داوطلبـان بـراي   -4 .باشـد  تسهيل پرداخت شهريه، امكان تقسيط ماهانه شهريه در هر ترم فـراهم مـي  
www.uot‐ac.ir نمايندتماس حاصل  054-33294880 تلفن مراجعه و يا با شماره.   

 ،پايگاه بسيج ،زخانهنما ،كتابخانه تخصصي و كتابخانه مجازي ،دو كارگاه و سايت رايانه ،داراي يك ساختمان آموزشي و اداري مؤسسه -1 :بهشهر ـ تميشانمؤسسه غيرانتفاعي * 
دانشـجويان كسـب كننـده مقـام علمـي و       ودانشجويان برتر  -3. باشد ميفاقد خوابگاه مؤسسه  -2. باشد مي هاي علمي انجمن crmسامانه پاسخگويي  و امور فرهنگي و تربيت بدني

    tamishan.ac.ir نشاني اينترنتي     011-34546378-34546377-34546380 :تلفن          .مند خواهند شد ، از تخفيف شهريه بهرهورزشي
   .شد برخوردار خواهندتخفيف شهريه از  سومتا  اول دانشجويان رتبه -2 .باشد موسسه داراي انتشارات مي -1 ):مازندران(گلوگاه  ـ مؤسسه غيرانتفاعي توحيد* 
تخفيـف   درصد شهريه ثابت نيمسال بعـدي،  10و  20 ،30به ترتيب معادل  ،17كسب حداقل معدل  هاي اول تا سوم در صورت به رتبه -1 :دامغان ـمؤسسه غيرانتفاعي توران  * 

   023-3562945  :تلفن .  بلوار جمهوري اسالمي ،روبروي اداره امور مالياتي ،دامغان: نشاني  .گيرد تعلق مي
تحصـيلي بـه دانشـجويان     نيمسـال در پايان هـر   -2. شوند داراي مجوز رسمي، معرفي ميهاي خصوصي  دانشجويان غيربومي به خوابگاه -1 :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي توس  * 
تحقيقات و صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، سوي صورت تخصيص اعتبار از   در -3 .درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد20و30،50 هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب رتبه

   .جنب فضاي سبز ،31 رضوي ،بلوار رضوي ،مشهد :نشاني -4. گردد تحصيلي وام شهريه مطابق مقررات پرداخت مي نيمسال به دانشجويان در هرفناوري 
     www.toos.ac.ir :شاني اينترنتين   051-38792510 :نمابر    38837077 :تلفن
باشـد و دانشـجويان در    فاقد خوابگاه مي مؤسسه -2. گردد تخفيف شهريه اعطا مي مؤسسهنامه  به دانشجويان ممتاز مطابق آيين -1 :توسعه دانش ـ سنندج  مؤسسه غيرانتفاعي* 

ز ايشـان دريافـت   ترم شامل شـهريه ثابـت و متغيـر ا   	درصورت انصراف دانشجو در هر مقطع از تحصيل، شهريه كامل يك -3. گردند هاي خودگردان معرفي مي خوابگاه	صورت نياز، به
   087-33152989و  33152979 :تلفكس  .  مراجعه نمايند www.kduni.ir :اين مؤسسه به نشانياينترنتي  توانند به پايگاه مياطالعات بيشتر داوطلبان براي كسب  .گردد مي
   0551-3347072 -3: تلفن    1416شماره  ،نبش آيت جنوبي ،)ره(خيابان امام خميني  ،نيشابور ،خراسان رضوي: نشاني :نيشابور ـمؤسسه غيرانتفاعي ثامن * 
دانشـجويان جديـدالورودي كـه در     -2 .نمايـد  درصد اعطا مي 15تا   50در هر نيمسال به دانشجويان رتبه برتر تخفيف  اين مؤسسه -1 :آباد نجف ـمؤسسه غيرانتفاعي جامي  * 

    A2محله  ،اله طالقاني خيابان آيت ،فوالدشهر :نشاني -3. درصدي كل شهريه برخوردار خواهند شد 5د از تخفيف داشته باشند در بدو ورو 17مقطع قبلي معدل باالتر از 
    www.jami.ac.ir :نشاني اينترنتي

 به دانشجويان ممتاز بـر  -2. گيرد ق ميخوابگاه خودگردان دانشجويي تعل ،مؤسسهشدگان با نظارت معاونت دانشجويي  به كليه پذيرفته -1 :جيرفتـ   مؤسسه غيرانتفاعي جاويد* 
 المللـي زبـان انگليسـي    هاي بين كننده آزمون يكي از مراكز برگزار مؤسسهاين  -3. گردد در هر نيمسال تخفيف و تسهيالت ويژه اعطا مي مؤسسهاساس ضوابط و مصوبات شوراي عالي  
: نشـاني  -5 .دنـ مراجعـه نماي  www.javid.ac.ir :نشـاني  پايگاه اينترنتي اين مؤسسـه بـه   به توانند  ميشتر كسب اطالعات بيداوطلبان براي  -4. باشد در كشور مي) GREتافل و (

        034-43263449	:نمابر     43265585-7 :تلفن       7861845117 :كدپستي    4كوچه آزادي  ،خيابان آزادي ،پذير و چهارراه جهاد قديم مابين چهارراه مهمان ،جيرفت
ميدان  ،كوهدشت ،لرستان	:شانين -2 .شود به نفرات برتر هر رشته تخفيف شهريه داده مي مؤسس هيأتطبق صورتجلسه  -1 :جويندگان علم ـ كوهدشت  سه غيرانتفاعيمؤس* 

     www.juyandeganelm.ac.ir :اينترنتي	نشاني      066-32640044-32640033 :تلفن         .طبقه سوم فرهنگسراي ارشاد ،خيابان ارشاد ،قدس
دانشجو موظف است  -2. ونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي استئرعايت ش -1 :مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي اصفهان* 

توانند  تعدادي از دانشجويان مي -4. دانشجويي برخوردار خواهند بود	مزاياي بيمه دانشجويان از -3. تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد ،هاي مصوب وزارت علوم نامه كليه مقررات و آيين
 بلـوار  انتهـاي  ،اصفهان: نشاني -5 .استفاده نمايند) دانشجويان صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه	در(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجويان از وام دانشجويي صندوق رفاه 

    www.jdeihe.ac.ir :اينترنتي نشاني     031-33667266 :نمابر       33667261-5 :تلفن      .پرديس بلوار ،منظريه شهرك ،شهر ينيخم ،صنعتي دانشگاه
يـان هـر نيمسـال    در پا -2. باشـند  مـي  مؤسسـه شدگان ملزم به رعايت قوانين و مقررات آموزشي و انضـباطي ايـن    پذيرفته -1 :مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي خوزستان* 

هـاي   اما مساعدت ،امكانات خوابگاهي ندارد مؤسسهاين  -3. شود درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي 20و  30، 40هاي اول تا سوم در هر ورودي و هر رشته به ترتيب  تحصيلي به رتبه
صـورت رايگـان ارائـه     شدگان بـه  پذيرفته براياي  خدمات كلينيكي پزشكي و مشاوره مؤسسهدر اين  -4. عمل خواهد آورد هاي دانشجويي را به معرفي دانشجويان به خوابگاه برايالزم 
   www.mjdkh.ac.ir :نشاني اينترنتي   061-33345372-4: تلفن    .جنب دانشگاه پيام نور خوزستان ،1انتهاي بلوار پرديس  ،انتهاي بلوار گلستان ،اهواز: نشاني -5. گردد مي
به دانشجويان ممتاز و رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلـق   مؤسسهبراساس مصوبه هيأت امناي  -1 :رشت ـجهاددانشگاهي  مؤسسه غيرانتفاعي * 

نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط هاي اول تا سوم را كسب  سسات آموزش عالي مقامؤها و م به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه -2 .خواهد گرفت
  .ساختمان كوشيار ،179ايان خي ،گيالن بلوار ،گلسار ،رشت: نشاني -4 .مين خوابگاه نداردأهيچگونه تعهدي در قبال ت مؤسسهاين  -3. و مقررات تعلق خواهد گرفت

     0131–7221861–7222845: تلفن     41667–45886: كدپستي
 خواهند برخوردار ثابت شهريه درصد40 تا 20 تخفيف از نامه ول تا سوم در هر سال تحصيلي طبق آيينا هاي رتبه دانشجويان -1 :كاشمر ـاددانشگاهي  مؤسسه غيرانتفاعي جه* 
 آمـد  و رفـت  سـرويس  مؤسسه اين در -3 .شد خواهد واگذار ظرفيت و اولويت براساس و دانشجويان خود توسط هزينه پرداخت و استيجاري صورت به دانشجويان براي خوابگاه -2 .شد

 خراسـان اسـتان  : نشاني -6 .دانشجويان رفاه صندوق بودجه مطابق دانشجويي وام -5. ندارد مهماني و انتقال برنامه مؤسسه اين -4. بيني شده است ويان با اخذ هزينه پيشدانشج براي
    0532-8250800-3 :تلفن             9671697714 :وق پستيصند          .روبروي پمپ بنزين ،)ع(يمرتض سيد بلوار ،كاشمر ،رضوي

درصد در شهريه ثابت برخوردار خواهند 40تا  20نامه از تخفيف   دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين -1 :مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه* 
هاي تخصصي و فوق تخصصي جهاد دانشـگاهي   به مركز آموزش مؤسسهدانشجويان  -3 .كند ان دانشجويان غيربومي را تامين مياز طريق خوابگاه خودگردان اسك مؤسسهاين  -2. شد

نـات،  منـدي از امكا  بهـره  -4 .شـوند  معرفـي مـي   با لحاظ تخفيف مناسـب  مؤسسههاي كوتاه مدت مرتبط با رشته تحصيلي در مدت تحصيل در  مندي از آموزش منظور بهره كرمانشاه به
هـاي دانشـجويان بـه     دانشگاهي كرمانشاه به منظور ايجاد كسب و كارهـاي كوچـك دانـش بنيـان و تبـديل ايـده      	فناوري جهاد هاي آموزشي پارك علم و ها و دوره تسهيالت، مشاوره

   www.jdku.ac.ir نشاني اينترنتي  08331031: تلفن  .هاد دانشگاهيخيابان ج، بهمن 22سه راه  ،كرمانشاه: نشاني -5. محصوالت و خدمات قابل ارائه به بازار و توسعه كارآفريني
 شـهريه  در تخفيـف  تحصـيلي  نيمسـال  هر در سوم تا اول رتبه و ممتاز دانشجويان به مؤسسه امناي هيأت مصوبه براساس -1 :نهمدا ـمؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي  * 
اين  -3 .اعتبار، برخوردار خواهند شد تخصيص صورت  در فناوري و تحقيقات ،علوم وزارتدانشجويان  رفاه صندوق شهريه وام مزاياي از مؤسسه اين دانشجويان -2 .گرفت هدخوا تعلق

   65165-3198 :پستي صندوق .جهاددانشگاهي كوچه ،نيكاشا...ا آيت بلوار ،رشيد خواجه چهارراه ،همدان :نشاني -4. هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد مؤسسه
     0811-2533521-22: تلفن
 .باشـد  مـي ) هـاي رايگـان   كتابخانـه  و اسـتراحتگاه مخصـوص دانشـجويان   (داراي امكانات منحصر به فرد  مؤسسه -1 :تبريز ـ چرخ نيلوفري آذربايجانمؤسسه غيرانتفاعي * 

   041-33368864 :تلفن   22پالك  ،آبان 13مابين كوي بزرگمهر و كوي  ،ور جديدپاست ،آبرسانچهارراه  ،تبريز: نشاني -2
ترتيـب از   و بـاالتر بـه   17ها بـا داشـتن معـدل     ها و رشته در هر يك از ورودي مؤسسههاي اول تا سوم اين  دانشجويان ممتاز رتبه -1 :اصفهان ـمؤسسه غيرانتفاعي چهلستون  * 

اسـتفاده   مؤسسـه خودگردان رسمي نزديك و تحت نظـارت  	هاي خوابگاه	توانند از دانشجويان شهرستاني مي -2. درصد برخوردار خواهند بود 10و  20 ،30تخفيف شهريه ثابت به ميزان 
  .اسـتفاده نماينـد  ) دانشـجويان  دوق رفاهصورت تامين بودجه از طرف صن در(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجويان توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه  دانشجويان مي -3. نمايند

  .نـبش بنفشـه جنـوبي    ،بين ميدان ماه فرخي و چهارراه رزمنـدگان  ،رزمندگان	خيابان ،خانه اصفهان ،اصفهان: نشاني -5. دسترسي آسان	موقعيت جغرافيايي مناسب در داخل شهر با -4
   www.chehelsotoon.ac.ir: نشاني اينترنتي       031-34210379 :دورنگار  34210372 :تلفن     8194833889	:كدپستي

براي دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيـا   -2. دانشجويان ممتاز هر رشته در هر نيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود -1 :افظ ـ شيراز مؤسسه غيرانتفاعي ح* 
    071-32349419	:نمابر 32349420-23  :تلفن           71339637830 :كدپستي          .17 پالك ،حجري شهيد كوچه ،خرداد پانزده چهارراه ،شيراز: نشاني -3. باشد مي

    www.edu.hafez.ac.ir: نشاني اينترنتي
  55 كوچه، بلوار غدير ،قم: نشاني -2 .درصد تخفيف در شهريه ثابت داده خواهد شد 30به دانشجويان ممتاز در هر نيمسال تحصيلي  -1 :قم ـمؤسسه غيرانتفاعي حكمت * 

   025-32855131 و 32855130	:تلفن  . مراجعه نمايند www.hekmat‐qom.ac.irبه نشاني  مؤسسه پايگاه اينترنتي اينبه توانند  ميداوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر  -3
   051-35018104: نمابر  35018454-35018033: تلفن    72 آباد انتهاي وكيل ،آباد وكيل بلوار ،مشهد: نشاني: مشهد وي ـرضمؤسسه غيرانتفاعي حكمت * 
ار تخفيف در شـهريه برخـورد  	در هر سال تحصيلي از ،دانشجويان ممتاز هر رشته و همچنين دانشجويان واجد شرايط تخفيف -1 :گرگان ـمؤسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  * 

براي دانشجويان شاغل تا حـد   -4. شود گردان واگذار مي براي دانشجويان خوابگاه خود -3 .وام شهريه پرداخت خواهد شد ،به دانشجويان شاغل به تحصيل واجد شرايط -2. خواهند بود
    017-32171095-97 :تلفن       .بلوار نيايش شرقي ،18و  16الي بين وي، شهرك ويالشهر ،گرگان: نشاني -5. شود ريزي درسي هفتگي تسهيالتي ايجاد مي امكان در برنامه



 ها پيوست/ سومفصل                                                             1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   88 صفحه  ها پيوست/  سومفصل 
 

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
اسـكان و  بـراي  موسسـه   -2. باشـند  دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته براساس ورودي از تخفيف شهريه برخـوردار مـي   -1 :هساو ـمؤسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو   *

  .ساوه جنب دانشگاه ازاد اسالمي واحد ،بلوار دانشگاه ،بلوار شهيد فهميده ،ساوه: نشاني -3 .رداد همكاري داردساوه قرا ها در خوابگاه دانشجويي با ساير دانشگاه
 www.hnkh.ac.ir  :نشاني اينترنتي          086-42478000-6 :تلفن
تخفيـف شـهريه   تحصـيلي از   دانشجويان رتبه اول تا سوم هـر نيمسـال   -2 .ارائه خواهد شدگردان  خوابگاه خودبراي خواهران  -1 :قوچان ـ نظاميمؤسسه غيرانتفاعي حكيم * 
    .انتهاي اراضي سيمرغ ،»مشهد ـقوچان «جاده  2كيلومتر  ،قوچان: نشاني -3. شد مند خواهند بهره
منظـور   بـه  سـه ؤسمايـن   -2. ثابت برخوردار خواهند شـد  تخفيف در شهريه% 20در هر رشته از ) رتبه اول تا سوم( دانشجويان ممتاز -1 :بجنوردـ مؤسسه غيرانتفاعي حكيمان  * 

وام شـهريه   ،صورت تخصيص اعتبار وام دانشجويي به دانشجويان شاغل بـه تحصـيل    در -3. نمايد تأمين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو در حد توان همكاري الزم را مي
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شـهريه ثابـت و متغيـر     -5. ادث دانشجويي برخوردار خواهند شدكليه دانشجويان از مزاياي بيمه حو -4. پرداخت خواهد شد

م، تحقيقات ، طبق ضوابط وزارت علومؤسسهادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و نخبه در مقطع كارشناسي ارشد اين  -7 .صورت اقساطي هپرداخت شهريه ب -6 .فرزندان شهيد و ايثارگران
براساس ضوابط و بنـابر  .. .سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و درآمد و بي هاي كم خانواده-9 .پرداخت شهريه براي) ره(همكاري با كميته امداد امام خميني -8 .و فناوري

كتابخانـه   -11 .انـد  المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سـوم را كسـب كـرده    تقدير از دانشجوياني كه در -10.ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد
شوند، به نحـو مقتضـي    از دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته مي -13 .سايت مجهز رايانه -12 .هاي علمي و پژوهشي مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله

   058-32250431 :نمابر  32250471 :تلفن      .روبروي ايستگاه آتش نشاني ،امام خميني شرقي خيابان ،بجنورد ،خراسان شمالي: انينش -14 .آيد عمل مي هتقدير ب
     www.hakiman.ac.ir :اينترنتي نشاني

ايـن  . ادامه تحصـيل دهنـد   مؤسسهع كارشناسي ارشد در همين توانند مطابق مقررات بدون كنكور در مقط التحصيالن برجسته مي فارغ -1 :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي خاوران  * 
دريافـت   -2 .ارشد سنجش از دور و ارشد معماري ،مديريت ساخت هاي هيدروليكي و هاي محيط زيست، سازه ارشد عمران با گرايش ،مقاطع عبارتند از ارشد مخابرات با گرايش سيستم

امكـان بازديـد از    -3. هاي عمران، مديريت پروژه، كامپيوتر، معماري و شهرسـازي و بـرق   صورت رايگان براي رشته هصالح ب يذي ها هاي مشترك و معتبر با همكاري ارگان نامه گواهي
ارائـه   -5 .س كليـدي درو استفاده از اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در تدريس برخي از -4 .و مشاوره با اساتيد قبل از انتخاب رشته مؤسسه
. هاي كامپيوتر و برق و الكترونيك و مخـابرات  برنامه سازي تجاري جهت زمينه سازي ورود به بازار كار براي رشته ،هاي آموزشي رايگان رباتيك، شبكه، امنيت شبكه و اطالعات كارگاه

دانشـجويان رتبـه اول تـا سـوم هـر       -7 .گردند صدي از شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي معاف مياز پرداخت در ،باشد 19دانشجوياني كه معدل كل مقطع كارداني آنها باالتر از  -6
هاي الزم در خصوص دريافـت   پيگيري مؤسسهاين  -8 .معاف خواهند بود مؤسسهرشته، در هر نيمسال تحصيلي از پرداخت درصدي از شهريه ثابت نيمسال بعد مطابق ضوابط آموزشي 

از دانشـجوياني كـه در پايـان     -9 .عمـل خواهـد آورد   بـه تحقيقات و فناوري دانشجويان را از طريق صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،  برايوام دانشجويي  كمك هزينه تحصيلي و
به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قرآني و  دانشجوياني كه در سطح استان و باالتر موفق -10. عمل خواهد آمد هتقدير ب ،تحصيالت موفق به قبولي در مقطع كارشناسي ارشد شوند

  www.7thSASTech.khi.ac.ir مؤسسهالمللي  هاي بين هاي ويژه براي شركت در سمپوزيوم استفاده از تخفيف -11 .گردند از تخفيف ويژه در شهريه ثابت برخوردار مي ،ورزشي شوند
 ،بلـوار شـهيد فالحـي    ،شهرك غـرب  ،مشهد: نشاني -13. مراجعه نمايند  www.khi.ac.ir نشانيبه  مؤسسه اينترنتي پايگاهتوانند براي كسب اطالعات بيشتر به  داوطلبان مي -12

   0513-5230690: تلفن   12/4فالحي 
بخشي از شـهريه   ،زير باشند	هايبه دانشجوياني كه مشمول يكي از بند مؤسسهامناء  هيأتنامه تخفيف شهريه مصوب  بر اساس آيين -1 :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي خراسان  * 

دانشـجويان شـاغل بـه     )ج .دانشجويان ممتاز هر رشته در طي هر سـال تحصـيلي   )ب .و باالتر باشد 19دانشجوياني كه معدل كل مقطع كارداني آنان  )الف :شود ثابت تخفيف داده مي
كليـه   ) ه ...).قرآني، علمي، ورزشي، فرهنگي و(شوند  هاي استاني و سراسري موفق به كسب رتبه مي ارهجشنو دانشجوياني كه در )د .)دو نفر و بيشتر( مؤسسهتحصيل از يك خانواده در 

هاي خودگردان طـرف قـرارداد معرفـي     ، خواهران و برادران متقاضي خوابگاه را به خوابگاهمؤسسه -2. بسيجيان فعال سرار كشور با معرفي مناطق مقاومت بسيج در طي دوران تحصيل
جنـب   ،77خيابـان معلـم    ،بلوار معلم ،مشهد: نشاني -4. گردد صورت جداگانه برگزار مي هاالمكان ب هاي خواهران و برادران، حتي صورت حصول حد نصاب الزم، كالس  در -3. يدنما مي

    www.khorasan.ac.ir:اينترنتي نشاني  051-35028605 :نمابر    35028601-4 :تلفن .   5بوستان مرجان 
به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته  -2. باشد شد و هزينه بر عهده دانشجو مي براي دانشجويان دختر غيربومي خوابگاه فراهم خواهد -1 :بوشهرـ سسه غيرانتفاعي خرد  مؤ* 

 نامـه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري در     دانشجويي مطابق آيـين توانند از وام تحصيلي  مي مؤسسهدانشجويان اين  -3. در هر ورودي تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد
) ره(همكاري با كميته امداد امام خميني -5 .ايثارگران و جانبازان ،همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا -4. صورت تخصيص بودجه استفاده نمايند 

    .جنب اداره كل شيالت كشور ،كشوري روبروي پژوهشكده ميگو ،خيابان طالقاني ،بوشهر: نشاني -6 .شجويان كم بضاعتبراي سهولت در پرداخت شهريه دان
     www.kherad.ac.ir:نشاني اينترنتي  077-33335471 :نمابر            33335470 :تلفن
بومي  اسكان دانشجويان غير براي -2. در هر نيمسال تخفيف داده خواهد شد مؤسسهساس ضوابط به دانشجويان ممتاز بر ا -1 :مشهد ـمطهر  خردگرايان مؤسسه غيرانتفاعي * 

  051-38842226-38835002-38825002 :تلفن .       2پالك  ،45نبش كوثر  ،بلوار كوثر ،مشهد: نشاني -3 .هاي الزم انجام خواهد شد راهنمايي ،هاي خودگردان در خوابگاه
    www.motahar.ac.ir :اينترنتي نشاني

، 10از تخفيف شهريه ثابت ترم اول بـه ميـزان    ،عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند را به مؤسسهدانشجوياني كه اين  -1 :محمودآباد ـمؤسسه غيرانتفاعي خزر  * 
 .درصـد تخفيـف شـهريه ثابـت تـرم اول برخـوردار خواهنـد شـد         40و  30، 20بـه ترتيـب از    19و  17،18نشجويان با معـدل كـارداني   كليه دا -2 .مند خواهند شد درصد بهره20و  15
هـاي   زمينـه  ل دربه دانشجويان داراي اختراع و فعـا  -4. از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد مؤسسهدانشجويان اين  -3

، تحقيقـات و  وزارت علـوم  تأييـد هاي علمي معتبر و مورد  المللي و ساير فعاليت كشوري و بين يهاي علمي كشور و المپيادها علمي از قبيل اعضاي تيم روبوكاپ، كسب عنوان در رقابت
مازاد بر ظرفيت بـدون آزمـون در   % 10طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تا  مؤسسهالتحصيالن ممتاز اين  فارغ -5. گردد برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي فناوري

دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي  -7 .خوابگاه تعلق خواهد گرفت ،به كليه دانشجويان متقاضي -6 .توانند ادامه تحصيل دهند مي مؤسسهمقطع باالتر همين 
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد  -8. درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود 75و  35،50پرداخت به ترتيب از 
هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيـف   آموزش عالي مقام ساتمؤسها و  ي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهدر مسابقات علممؤسسه به دانشجوياني كه به نمايندگي از  -9 .و ايثارگران

سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يـك خـانواده    درآمد و بي خانواده هاي كم ،حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان -10 .شهريه تعلق خواهد گرفت
ـ  مؤسسـه در ) سـيم  اينترنـت بـي  (دارا بـودن سيسـتم وايـرلس     -11 .لي از تخفيف شـهريه برخـوردار خواهنـد بـود    اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصي بر.. .و .  صـورت رايگـان   هب

   www.khazar.ac.ir :نشاني اينترنتي         011-44732360 و 44733989 :تلفن .     خيابان درياي نهم ،خيابان آزادي ،محمودآباد ،مازندران	:نشاني
 -2. گردنـد  هاي خودگردان بخش خصوصي و مورد تأييد شـهر قـزوين معرفـي مـي     سكونت به خوابگاه برايدانشجويان غيربومي،  -1 :قزوينـ غيرانتفاعي دارالفنون  مؤسسه * 

ه به دانشجويان ممتـاز هـر رشـته و مقطـع     در هر نيمسال تخفيف شهري -3 .و بالعكس مي باشد مؤسسهداراي سرويس اياب و ذهاب روزانه از تهران، كرج و هشتگرد به محل  مؤسسه
هاي ورزشـي و   براي دانشجويان فعال در عرصه مؤسسه -5. گردد هاي معظم شاهد و ايثارگر تخفيف شهريه قائل مي براي تحصيل فرزندان خانواده مؤسسه -4. گيرد تحصيلي تعلق مي

نـام منتشـر    و قبل از آغاز دوره ثبت مؤسسهاينترنتي  پيگاهفقط در  مؤسسهشدگان  هاي نحوه ثبت نام پذيرفته اطالعيه -6. گردد فرهنگي در سطح ملي و استاني، تخفيف شهريه قائل مي
تعـاوني   هـاي  جنب سـاختمان  ،خيابان مسلم بن عقيل ،)ايران دوچرخ(باالتر از ميدان هما  ،مينودر ،قزوين: نشاني -7. ها صورت خواهد پذيرفت اساس اطالعيه بر صرفاًگرديده و ثبت نام 

    www.darolfonoon.ac.ir :نشاني اينترنتي       028-33789010: دورنگار          33789001-3: تلفن          3471816519: كدپستي  .  شيشه
درصـدي    50الـي   10ثابت 	تخفيف شهريه از مؤسسههاي برتر علمي و ورزشي  دانشجويان رتبه -2. باشد بدون خوابگاه مي مؤسسهاين  -1 :دامون ـ فومن  مؤسسه غيرانتفاعي* 

     www.damoon.ac.ir :نشاني اينترنتي       013-34733812 :تلفكس     34733814 :تلفن .    روبروي سينما طلوع ،ميدان شهدا ،فومن: نشاني -3 .برخوردار خواهند شد
نفـر  و  % 15نفر دوم  ،%20به دانشجويان ممتاز نفر اول  -2 .باشد ن براي دانشجويان دختر و پسر ميداراي خوابگاه خودگردا مؤسسهاين  -1  :دانا ـ ياسوج  مؤسسه غيرانتفاعي* 

 قـرارداد همكـاري   و سازمان بهزيستي كشور )ره(امام خميني كميته امداد ،هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارگان مؤسسهاين  -3. شود داده مي) متغير ،ثابت(تخفيف شهريه % 10سوم 
      www.dana.ac.ir :نشاني اينترنتي       074-33335221-2 :تلفن             6امامت  ،)ع(روبروي ورودي شهرك امام حسين ،ميدان انقالب ،ياسوج: نشاني -4. دارد
 نامـه  آيـين  اسـاس  بـر  )تحصـيلي  مقطـع  و ترم هر سوم و دوم ،اول نفرات( ممتاز شهريه براي دانشجويان ويژه تخفيف -1 :اصفهان ـپيشرومؤسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان * 

نيـاز بـه    پـيش  وسدر گذرانـدن  -3 .فنـاوري  و تحقيقـات  علوم، رفاه دانشجويان وزارت صندوق طريق از شهريه وام پرداخت براي مناسب تسهيالت ارائه -2 .مؤسسه ممتاز دانشجويان
هـاي   دوره براي )IASTE( معرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور -4 .امي استالز مؤسسهتشخيص شوراي آموزشي براي برخي از دانشجويان اين 

  .د شـد ه برخـوردار خواهنـ  ژاز تخفيف وي ،ز رتبه اول تا سوم گردندئهنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حا فرهنگي، هاي علمي، دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -5 .كارآموزي
 مؤسسـات برنامه انتقالي به سـاير   مؤسسهاين  -8 .همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران -7 .گيرد تخفيف ويژه در ثبت نام اولين نيمسال تعلق مي مؤسسههاي برتر ورودي  به رتبه -6

 :نشـاني  -11. باشـد  داراي خوابگاه خودگردان براي دانشـجويان شهرسـتاني مـي    مؤسسه -10. شود صورت اينترنتي انجام مي به مؤسسهكليه خدمات آموزشي  -9. آموزش عالي را ندارد
   031-37757560 :نمابر       37753114	:تلفن        816551475 :صندوق پستي .          46نبش بن بست  ،بلوار كشاورز شرقي ،سه راه سيمين ،اصفهان

  www.daneshpajoohan.ac.ir :نشاني اينترنتي
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  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   89 صفحه  ها پيوست/  سومفصل 
 

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
براي دانشجويان بـومي تخفيـف شـهريه در نظـر گرفتـه       -2 .باشد ولي امكان معرفي به خوابگاه وجود دارد خوابگاه مي فاقد مؤسسه -1 :ساوهـ ؤسسه غيرانتفاعي دانشستان  م* 
    .خيابان مركز خريد ،كاوهصنعتي  شهر ،ساوه: نشاني -3 .شوند از تخفيف برخوردار مي.. .نفرات برتر مسابقات علمي، ورزشي، قرآني و -3 .شود مي
  www.sdi.ac.ir :نشاني اينترنتي     086-42341152 :نمابر         42341156-42341139 :تلفن
وابگـاه  خشـدگان از   پذيرفتـه  -3. باشـد  مـي  اسـاتيد مجـرب  مؤسسـه داراي   -2. برخوردار خواهند شـد تخفيف شهريه نفرات برتر از  -1 :الهيجان ـمؤسسه غيرانتفاعي ديلمان  * 

   013-42234781 :نمابر       42245500 :تلفن .   90پالك  ،بلوار شهيد مطهري ،ميدان كاج ،الهيجان: نشاني -4. مؤسسه استفاده خواهند نمودخودگردان تحت نظارت 
در  -3 .ممتـاز و شـاهد و ايثـارگر    يف در شهريه به دانشـجويان تخف -2 .هاي خارج از كشور و تبادل علمي ارتباط با دانشگاه -1 :اصفهان ـمؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  * 

  ...و سرپوشيده، سلف و سايت كامپيوتري، آمفي تياتر، سالن ورزشي روباز :امكانات رفاهي از جمله ارائه -4 .است ها و آقايان موجود خانمبراي خوابگاه مناسب  مؤسسهپرديس 
    www.raghebisf.ac.ir: ينترنتي نشاني   0311-3687701-6: تلفن  81635 -718 :صندوق پستي     2 كيلومتر ،بان بسيجخيا ،)ره(خيابان امام خميني ،اصفهان :نشاني -5

: نشـاني  -3 .شود گرفته مي	نظر	 در.. .از قبيل تخفيف شهريه و يتسهيالت براي دانشجويان ممتاز -2 .باشد امكانات خوابگاه فراهم نمي -1  :بابل ـمؤسسه غيرانتفاعي راه دانش  * 
     011-32379892: فكس         32379913-6	:تلفن         47441-47157: كدپستي        .خيابان تربيت معلم ،چهارراه معتمدي ،ميدان شهيد بزاز ،كمربندي شرقي ،بابل

   rahedanesh.ac.ir :نشاني اينترنتي
  .گيـرد  در نظـر مـي   تخفيف شهريه ثابتدرصد  10و  15 ،20تا سوم به ترتيب  هاي اول رتبهبراي نيمسال تحصيلي  در هرمؤسسه  -1 :يراهيان نور ـ سار  مؤسسه غيرانتفاعي* 

بـه   -4 .در نظـر گرفتـه خواهـد شـد     تقسـيط شـهريه   در طـول تـرم تحصـيلي    -3. عمل خواهد آورد را بههاي خودگردان همكاري الزم  معرفي دانشجويان به خوابگاه براي مؤسسه -2
جانبـاز   آزاده و فرزندان شـهيد و ) درصدي 100تخفيف (ايثارگران  طرف قرارداد با بنياد شهيد ومؤسسه  -5 .ارائه خواهد شدتسهيالت وام صندوق رفاه دانشجويان يان متقاضي، دانشجو
 ،كـالي سـفلي   جنب هتل نويد شـرفدار  ،شهر به ساري مئجاده قا 5متر كيلو :نشاني -7. پذير است امكانصورت رايگان  ذهاب به سرويس اياب واستفاده از  -6. باشد مي درصد 25باالي 
  www.mrnsari.ir :نشاني اينترنتي            011-33136800-5 :تلفن
  .خابرات شهيد قنديم	جنب ،خيابان مصلي ،شريعتي جنوبي ،تبريز: نشاني -2 .باشد مؤسسه داراي خوابگاه براي خواهران مي -1 :زتبري ـ ربع رشيديمؤسسه غيرانتفاعي * 

  www.raberashidi.ac.ir: نشاني اينترنتي          041-35573621 :نمابر             35575956-35575957 :تلفن  5137873715 :كد پستي
ز رتبـه در  ئبـراي ورزشـكاران حـا    -2 .شـود  مياي داده  هر نيمسال تخفيف ويژه مؤسسهبه دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات  -1 :قزوين ـمؤسسه غيرانتفاعي رجاء  * 

خيابـان   ،قـزوين : نشـاني  -4. باشـد  روزه فراهم مي سرويس رفت و آمد از محل دانشگاه به تهران و كرج همه -3 .شود نظر گرفته مي اي در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه
  www.raja.ac.ir :نشاني اينترنتي 028-33677105 :نمابر          33677101-10: نتلف.                 الملل جنب خوابگاه دانشگاه بين ،نوروزيان

  .شـوند  صورت امكان به خوابگاه خودگردان معرفي مـي   دانشجويان دختر در -2 .باشند نفرات اول تا سوم از تخفيف شهريه برخودار مي -1 :رحمان ـ رامسر  مؤسسه غيرانتفاعي* 
  .جنب اداره گاز ،راه بسيجرچها، رامسر: نشاني -4. مند شوند بهره، تحقيقات و فناوري وزارت علومدانشجويان د از وام صندوق رفاه توانن دانشجويان مي -3

  011-55230515 :نمابر   55230511-13 :تلفن
  )ع(ن امام حسينقبل از ميدا ،به سمت باغستان ،ميانجاده ،كرج :نشاني :ـ كرج )ويژه خواهران( رسام مؤسسه غيرانتفاعي* 
        www.rasam.ac.ir :نشاني اينترنتي  026-34524697 :نمابر 34582116 - 34524701	:تلفن
  .نروش خيابان شهيد احمدي ،بلوار دفاع مقدس ،جنب مصلي ،ميدان استاندارد ،سمنان: نشاني :سمنان ـدانش  مؤسسه غيرانتفاعي رشد* 
     www.roshdedanesh.ac.ir :نشاني اينترنتي   023-33438784 :نمابر   33438781-3	:تلفن
 براي ،درصد30 و 40، 50ترتيب 	براي دانشجويان رتبه اول تا سوم به -2. باشد پذير مي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان امكان تأمين -1 :تبريزـ مؤسسه غيرانتفاعي رشديه  * 

 ،تبريـز : نشـاني  -3. شهريه ثابت تخفيف داده خواهـد شـد   درصد100	الي 10حافظان قرآن كريم و دارندگان عناوين ورزشي به تناسب از  و براي% 10 هفدهمعدل باالي با  دانشجويان
    www.roshdiyeh.ac.ir :اينترنتي نشاني   041-36678582 :نمابر    36660661-3	:تلفن  5155956681 :كدپستي .خيابان سبالن ،كوي الهيه ،جنب شهرك رشديه

ـ مؤسسه غيرانتفاعي *  از (و بـالعكس  تهـران   بـه 	مؤسسـه 	آمد همـه روزه از  كيلومتري تهران واقع شده است و سرويس رفت و110شهرستان ساوه در فاصله -1 :ساوه رضويه 
دانشجوياني  -3. ر نظر گرفته شده استد رتبه اول تا سومممتاز دانشجويان 	ايثارگران وه معظم شهدا، خانواد	اعطاي تخفيف شهريه براي - 2. باشد مهيا مي )ساوهـ تهران  آزادراه طريق 

دانشـجوياني كـه در مسـابقات يـا      -4 .برخوردار خواهند شـد  شهريه ثابت در نيمسال اول شروع به تحصيل خود	تخفيف	از ،نمايند	اولويت اول خود انتخاب عنوان  را به اين مؤسسهكه 
جنـب   ،الدين اسدآبادي سيدجمال	بلوار ،ساوه: شانين -5. اند، از تخفيف شهريه ثابت نيمسال اول برخوردار خواهند شد به كسب رتبه اول تا سوم گرديده	هاي علمي و ورزشي موفق ترقاب

    www.razaviehsaveh.ac.ir:نشاني اينترنتي          086-42427628 :تلفكس     42427620-7 :تلفن            .)ع(امام رضاخيابان  ،خودرو نمايندگي ايران
واجـد تخفيـف شـهريه     مؤسسـه ممتاز برابر مقررات دانشجويان -2. امكان ارائه خوابگاه خودگردان براي خواهران را دارد مؤسسهاين  -1 :تنكابن ـمؤسسه غيرانتفاعي رودكي * 
   0192-4229984: دورنگار 4235561-3: تلفن 46817-38859: كدپستي .318پالك  ،كوچه شهيد شيرافكن ،ناصر پورتقي خيابان شهيد ،تنكابن :نشاني -3. باشند مي

     www.rodaki.ac.ir:نشاني اينترنتي
درخواسـت وام   -3 .رديگ ميبه دانشجويان برتر تخفيف شهريه تعلق  -2 .دنشو مي معرفيخوابگاه خودگردان استفاده از خواهران براي  -1 :ساريـ   روزبهانمؤسسه غيرانتفاعي * 

  .دنمراجعه نماي www.rouzbahan.ac.ir :پايگاه اينترنتي اين مؤسسه به نشانيكسب اطالعات بيشتر به داوطلبان براي  -4 .شود شهريه صندوق رفاه دانشجويان پذيرفته مي
درصـد شـهريه ثابـت برخـوردار     15و  25، 35دي به ترتيب از تخفيـف  واساس ور بر دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته -1 :برازجان ـ رهجويان دانشمؤسسه غيرانتفاعي * 

امكـان ارائـه خوابگـاه     -3  .به منظور پرداخت شهريه ثابت و متغير دانشجويان واجد شـرايط ) ره(همكاري الزم با بنياد شهيد و امور ايثارگران و كميته امداد امام خميني -2. خواهند بود
قيقـات و فنـاوري برخـوردار    حاز مزاياي وام شهريه صندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم، ت    مؤسسهدانشجويان اين  -4 .ان غيربومي با هزينه شخصي دانشجوخودگردان به دانشجوي

  WWW.RGDU.IR :ينترنتينشاني ا       077-34244050 :تلفن        .مركز تربيت معلم شهيد رجايي ،بلوار شهرك ،برازجان ،استان بوشهر: نشاني -5. باشند مي
    6183985397 :كدپستي         .25شماره  ،بين الدن و پيروزي ،غربي 11 خيابان ،پادادشهر ،اهواز: نشاني :اهواز ـ رهنمامؤسسه غيرانتفاعي * 
      061-35511859تلفكس   3552828 :تلفن
مقـام آسـيايي يـا    و % 10مقام كشوري  داراي ورزشكار و مخترع، ممتاز ،ويان تحت پوشش كميته امداددر زمان تحصيل به دانشج -1 :كرمانشاه ـ زاگرس  مؤسسه غيرانتفاعي * 

   083-37236489 :نمابر      37218063-37218030: تلفن       .روبروي بانك ملي ،خيابان شريعتي ،كرمانشاه: نشاني -2 .يابد ميتخفيف شهريه اختصاص % 30جهاني 
    www.zagros.ac.ir :نشاني اينترنتي

هزينه زندگي دريافـت خواهنـد     عنوان كمك مبلغي به ،عالوه بر معاف بودن از پرداخت شهريه 500دانشجويان با رتبه كمتر از  -1 :شيراز گسترـ دانش مؤسسه غيرانتفاعي زند* 
سوم هـر رشـته و همچنـين     تادانشجويان رتبه اول  -3 .دهد ارائه مي هاي خاص دوره ،صيليالتح پس از فارغ اركبراي ورود به بازار  سازي دانشجويان توانمند منظور  مؤسسه به -2. نمود

امكانات خوابگاه براي خـواهران دانشـجو فـراهم     -4. از تخفيف شهريه بهره مند خواهند شد فرهنگي و ورزشي ،علمي ،هاي مختلف هنري دارندگان عناوين استاني و كشوري در زمينه
    www.zand‐ihe.ac.ir :نشاني اينترنتي  071-36321041 :تلفن     12ابتداي كوچه  ،خيابان همت جنوبي ،يرازش: نشاني -5. باشد مي
داراي سـرويس   مؤسسـه  -2. ردار خواهند شـد از تخفيف شهريه برخو باشند،) ره(دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني -1 :ساري ـمؤسسه غيرانتفاعي سارويه  * 

باشد و دانشجو  داراي خوابگاه استيجاري مي مؤسسه -4 .شد	اي داده خواهد در هر نيمسال تخفيف ويژه مؤسس هيأتاساس ضوابط و مصوبه  به دانشجويان ممتاز بر -3. باشد رايگان مي
    011-33685025 :نمابر   33685221-33685768 :تلفن .جاده دريا10كيلومتر ، ميدان خزر ،ساري :نشاني. تواند از خوابگاه استفاده نمايد با پرداخت اجاره مي

    saroyeh.ac.irنشاني اينترنتي 
صـورت   بـه ، برادرانو شبكه محلي در دو مكان مجزا براي خواهران و  مؤسسه) سيم بي( وايرلساز شبكه اينترنت توانند  دانشجويان مي -1 :ـ ساري ساريانمؤسسه غيرانتفاعي * 

 ،اي روانشناسي آموزشي، مشاورهخدمات  -3 .استفاده نمايند در دو مكان مجزا براي خواهران و برادران مؤسسهاز كتابخانه و اتاق مطالعه توانند  دانشجويان مي -2 .رايگان استفاده نمايند
   011-33688001 :تلفن   .روبروي گمرگ ،آباد جاده فرح10كيلومتر ،ساري: نشاني -5. دمؤسسه وجود دارسرويس رفت و آمد به  -4 .گردد ارائه مي رفاهيو انتشارات 

   www.sariyan.ac.ir :نشاني اينترنتي
  .گيـرد  ق ميهاي برتر، قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعل به دانشجويان رتبه -1 :ـ گرگان ساعيمؤسسه غيرانتفاعي * 

بـه دانشـجويان غيربـومي     -3 .در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد يو بهزيست )ره(امام خميني هاي بنياد شهيد و كميته امداد با سازمان مؤسسهاين  -2
 ،گرگـان  :2سـاختمان شـماره   نشاني  -5.  7نبش مالقاتي  ،12بهشت  ،شهيد بهشتيخيابان  ،گرگان :1ساختمان شماره نشاني  -4. گردد گردان داراي مجوز معرفي مي هاي خود خوابگاه

   www.saee.ac.ir:نشاني اينترنتي  017-32250671 و 32325064 :تلفن 15 عدالت، )شاليكوبي) (عج(خيابان وليعصر
سوم در  تا دانشجويان رتبه اول	براي -2 .دود براي دانشجويان غيربومي وجود داردامكان استفاده از خوابگاه خودگردان با ظرفيت مح -1 :نيشابورـ مؤسسه غيرانتفاعي سبحان  * 

بوده و در مقطع  مؤسسهالتحصيل اين  دسته از دانشجوياني كه فارغ آن -3 .گردد مي	اساس مصوبات شوراي آموزش اعمال درصد تخفيف شهريه ثابت بر 20 و 30 ،50هر رشته به ترتيب 
و  )ره(امـام خمينـي   كميتـه امـداد   هاي محترم فرهنگيان، خانواده -4 .شوند هاي مجاز تحصيلي برخوردار مي ثابت در ترم  تخفيف شهريه% 20از  ،قبول شوند سهمؤسباالتر نيز در همين 

امـام   ،)ره(خيابـان امـام خمينـي    ،نيشـابور : نشـاني  -5 .گردند شهريه برخوردار مي% 15صورت واجد شرايط بودن از امكانات و تخفيفات ويژه تا سقف  در	ها علمي دانشگاه هيأتاعضاي 
   www.sobhan.ac.ir: اينترنتي	نشاني         051-43348021 :نمابر    43348050-54 :تلفن         747 :صندوق پستي    .جنب سازمان انتقال خون ،كوچه قوامي، 17خميني 



 ها پيوست/ سومفصل                                                             1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   90 صفحه  ها پيوست/  سومفصل 
 

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
 10و  20، 30هاي اول تا سوم هرترم به ترتيب  به دانشجويان رتبه -2. باشد داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي مؤسسهاين  -1 :آمل ـ  اعي سبزمؤسسه غيرانتف* 

ز رتبـه اول تـا   ئو ورزشي در سطح استان يا كشور حـا  فرهنگي ،ميـهاي عل در رقابت مؤسـسهدگي از ـجوياني كه به نماينـدانش -3. شود شهريه ثابت ترم بعد تخفيف داده مي	درصد از
فرزندان و همسران شاهد و ايثارگر با ارائه گواهي معتبر از بنياد شـهيد انقـالب اسـالمي از     -4. شد	مند خواهند بهرهشهريه از تخفيف  مؤسسهسوم گردند، براساس ضوابط مصوبه هيأت 

    647 :صندوق پستي         .23 كوچه امير ،بلوار شهيد منفردنياكي ،يدان عالمه ميرحيدر آمليم ،آمل	:نشاني. مند خواهند شد تسهيالت ويژه بهره
    www.sabz.ac.ir: نشاني اينترنتي                 011-43272961	:نمابر    43273801 و 43272222-8 :تلفن
   045-33634507 :تلفن ،داخل كوچه ،جنب ساختمان  پزشكان ،ميدان باكري ،اردبيل: نشاني :دبيلار ـ سبالنمؤسسه غيرانتفاعي * 
  بلوار دانشگاه ،روبروي شهرك سيمرغ ،جنب پل هوايي خورزوق اميركبير ،بزرگراه معلم 5كيلومتر  ،خيابان كاوه ،اصفهان: نشاني :اصفهان ـمؤسسه غيرانتفاعي سپهر * 

    www.sepehr.ac.ir :نشاني اينترنتي
 .سـازد  را فراهم مـي  دسترسي آسان به امكانات فرهنگي و علميباشد كه  ميشهر تبريز  نقطهدر بهترين  ي درسيها محل تشكيل كالس -1 :تبريز ـمؤسسه غيرانتفاعي سراج  * 

   .نمايندمراجعه  www.seraj.ac.ir :اين مؤسسه به نشاني اينترنتيپايگاه براي كسب اطالعات بيشتر به داوطلبان . وجود داردخوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر ارائه امكان  -2
از تخفيـف   ،ينديت اول خود انتخاب نماوعنوان اول  را به مؤسسهآموزش عالي غرب كشور، اين  مؤسساتبه دانشجوياني كه در ميان  -1 :سفيردانش ـ ايالم  مؤسسه غيرانتفاعي* 
 10,000,000در طول دوره دانشجويي مبلـغ   مؤسسه -3. باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي برادران و خواهران مي -2 .مند خواهند شد هنيمسال اول بهر	شهريه ثابت در% 20

استفاده از اينترنت رايگان براي دانشـجويان   -5. شود مي	نيمسال تحصيلي تخفيف شهريه دادهبه دانشجويان برتر در هر  -4 .نمايد الحسنه به دانشجويان نيازمند اعطا مي ريال وام قرض
  .مقابل جهاد دانشگاهي ،نرسيده به چهارراه پيام نور ،دانشجو بلوار ،ايالم	:نشاني -7 .باشد ها مي هاي فني متناسب با رشته داراي كارگاه مؤسسه -6. امكان پذير است

   www.Safirdanesh.ac.ir:اينترنتينشاني               0841-2243792و  2243791 :تلفن
تخصـيص   مؤسسـه 	بـه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     به دانشجويان واجد شرايط متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه  -1 :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي سلمان  * 
هـاي مهندسـي    امكان ادامـه تحصـيل در دوره كارشناسـي ارشـد در رشـته      -3. معرفي خواهند شد شده تأييدهاي  سر به خوابگاهدانشجويان دختر و پ -2.  گردد دهد وام پرداخت مي مي

 ،مشهد: نشاني -4. ، تحقيقات و فناوري وجود داردهوش مصنوعي و  رياضي كاربردي براي دانشجويان  استعداد درخشان و ممتاز طبق آيين نامه وزارت علوم ،كامپيوتر گرايش نرم افزار
    051-38650370-71 :تلفن         9179673499 :كدپستي           2منش   نبش خضرايي ،2الدن  ،ابتداي بلوار الدن ،آباد بلوار وكيل

 .دانشگاه آزاد اسـالمي  روبري ،جاده دريا 7 ركيلومت ،ميدان خزر ،ساري: نشاني -2. باشد داراي خوابگاه خودگردان براي خواهران مي مؤسسه -1 :ساري ـمؤسسه غيرانتفاعي سنا  * 
    sana.ac.ir :سايتنشاني    01512132657و  01512133990: نمابر - 01512133737و  01512133131 :تلفن
شهدا و ايثارگران با ارائه گواهي معتبر از بنيـاد  خانواده محترم  -2. اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان امكان استفاده از وام شهريه بر -1 :گلبهارـ مؤسسه غيرانتفاعي سناباد  * 

به دانشجوياني كه اين  -4 .گيرد صورت خودگردان تا حد امكان تعلق مي هبه دانشجويان دختر، خوابگاه ب -3. هاي اجرايي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد نامه آييناساس  شهيد بر
هاي اول تـا سـوم در هـر نيمسـال تحصـيلي       به دانشجويان رتبه -5. درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد شد 50 ،يندعنوان اولويت اول خود انتخاب نما را به مؤسسه

    .جنب ساختمان بخشداري ،ابتداي بلوار استقالل ،شهر جديد گلبهار ،استان خراسان رضوي: نشاني -6 .تخفيف شهريه داده خواهد شد
    www.sanabad.ac.ir :اينترنتي نشاني  051-38326399 :نمابر       38326401-2: تلفن
   www.soh‐ins.ac.ir :اينترنتي	نشاني 028-33697120-25: تلفن    72كوچه حكمت  ،المللي شگاه بيننخيابان دا ،قزوين: نشاني :مشهد ـ سهرورديمؤسسه غيرانتفاعي * 
سرويس اياب و ذهاب  -3. گردند تخفيف شهريه برخوردار مي %50دانشجويان رتبه اول هر ترم از  -2 .باشد خوابگاه خودگردان مهيا مي -1 :كاشان ـ سيلكه غيرانتفاعي مؤسس* 

    www.sialk.ac.ir :ي اينترنتينشان      031-55510320 :تلفن   .بلوار قطب راوندي 9كيلومتر ، كاشان: نشاني -4. وجود دارد براي دانشجويان تهران
  .نبش خيابان دانشجو، خيابان معلم ،خيابان شهيد مطهري غربي ،كوچصفهان، رشت :نشاني :كوچصفهان رشت ـ سيماي دانشمؤسسه غيرانتفاعي * 
    www.tusd.ir :ينشاني اينترنت   013-34554697 :تلفكس  34554697 - 34556181: تلفن
    87135-1977: صندوق پستي     8714714351 :كدپستي.      ابتداي خيابان شهيد بهشتي ،چهارراه آيت اله كاشاني ،اشانك :نشاني :كاشان ـ سينامؤسسه غيرانتفاعي * 
نيمسـال تحصـيلي    4درصد شهريه ثابت در  20ين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف دانشجوياني كه ا -1 :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي شانديز  * 

دانشـجويان در طـول دوره تحصـيلي مطـابق ضـوابط از تسـهيالت خوابگـاه         -3. توانند شهريه متغير خود را به صورت اقساط پرداخت نماينـد  دانشجويان مي -2. برخوردار خواهند بود
 8/1پالك  ،8آباد  وكيل ،آباد بلوار وكيل ،مشهد: 1ساختمان شماره  نشاني -4. نمرات اول تا سوم هر ورودي، در هر سال تحصيلي برخوردار خواهند بود برايخودگردان و تخفيف شهريه 

  .جنب مجمتع بزرگ خانه مدرن پاسارگاد و مسجد ،موجهاي خروشان روبروي ،11خيابان مدرس  ،بلوار شانديز 2كيلومتر  ،مشهد: 2ساختمان شماره  -5  051-38838470 :تلفن
    www.shandiz.ac.ir :نشاني اينترنتي .       رايگان است 2آباد تا ساختمان شماره  سرويس اياب و ذهاب از بلوار وكيل -6 051-35593792 :تلفن
شهريه ثابت ترم بعـد داده  	درصد تخفيف در 10 و 20 ،30در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معادل  -1 :شاهرود ـود  مؤسسه غيرانتفاعي شاهر* 

ـ  براي دا) خصوصي( هماهنگي الزم با بخش خصوصي نسبت به تأمين خوابگاه خودگردان -2. باشند 17به شرطي كه داراي حداقل معدل  ،خواهد شد  .عمـل خواهـد آمـد    هنشـجويان ب
 ،ميـدان واليـت   ،شاهرود: نشاني -4. ضوابط به دانشجويان متقاضي تعلق خواهد گرفت	در صورت تخصيص تسهيالت از طرف صندوق رفاه دانشجويان وام شهريه تحصيلي مطابق -3

      www.nbshahrood.ac.ir :ي اينترنتينشان -  023-32373651-3 :تلفن .    )ع(ميدان حضرت ابوالفضل ،نژاد خيابان شهيد هاشمي
دانشجويان  -2 .براي دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان وجود دارد و در حد امكان براي اسكان دانشجويان پسر نيز همكاري خواهد شد -1 :تنكابن ـ شفقمؤسسه غيرانتفاعي * 

   46831-65363: كدپستي                20شهريور، كوچه مرداب  17تنكابن، نشتارود، خيابان : آدرس -3. از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد ممتاز در طول تحصيل
    www.shafagh.ac.ir :نشاني اينترنتي            011-54266911 :نمابر           011-54265496-54266958 :تلفن
جنـب دفتـر    ،داخـل مـيالن   ،27خيابـان دانشـگاه    ،خيابان دانشگاه ،زاهدان ،استان سيستان و بلوچستان: نشاني  ):ويژه خواهران( نزاهدا ـ كوه شرقمؤسسه غيرانتفاعي ش* 

  0541-2447847 :تلفن                4پالك ، هواپيمايي
درصد تخفيف در شهريه ثابت تـرم بعـد    10و  20 ،30در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معادل  -1 :بدكاووسگن ـمؤسسه غيرانتفاعي شمس  * 

  .عمل خواهد آمـد  يان بهبراي دانشجو) خصوصي( خوابگاه خودگردان تأمينهماهنگي الزم با بخش خصوصي نسبت به  -2 .باشند 17به شرطي كه داراي حداقل معدل  ،داده خواهد شد
 ،بلوار شـادي  ،گنبدكاووس: نشاني -4 .ضوابط به دانشجويان متقاضي تعلق خواهد گرفت	درصورت تخصيص تسهيالت از طرف صندوق رفاه دانشجويان وام شهريه تحصيلي مطابق -3

   shamsgonbad.ac.ir :نشاني اينترنتي         017-33349640 	:تلفن .       ضلع شرقي درياچه مصنوعي
تسهيالت  براي شاغلين -3. تعلق خواهد گرفتتخفيف ويژه  دانشجويان ممتاز به -2. باشد مي داراي خوابگاه خودگردانمؤسسه  -1 :شمس تبريزي ـ خوي  مؤسسه غيرانتفاعي* 

مجهـز بـه   مؤسسـه   -6. گـردد  ارائـه مـي   رايگانبه صورت فرهنگي فوق برنامه هاي  فعاليت -5. پرداخت خواهد شد رفاه  وام دانشجويي صندوقبه دانشجويان  -4. ارائه خواهدشدويژه 
     .باشد ميسالن كنفرانس و كامپيوتر و آموزشي  هاي كارگاه ،پايگاه اينترنت ،سالن ورزشي ،خارجي هاي زبانو  ITدپارتمان 

  025-32808680-4	:تلفن  .)خيابان دانشگاه پيام نور(متري امامت  36و متري شهروند  50تقاطع  ،پرديسان ،قم: نشاني :قم ـمؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش * 
    www.shahabdanesh.ac.ir :نشاني اينترنتي

با همكـاري   -2 .هي دانشگاهي در سطح شهرستان دارددر حد امكان سعي بر اسكان دانشجويان غيربومي در مراكز خوابگا مؤسسه -1 :مؤسسه غيرانتفاعي شهرآفتاب ـ خمين * 
دانشـجويان برتـر در هـر رشـته شـامل تخفيـف در مقـدار         -3 .را داشته باشند مؤسسهوانايي ادامه تحصيل در اين تضاعت  شود تا دانشجويان بي تالش مي )ره(كميته امداد امام خميني

    086-46342720: تلفن        .روبروي دانشگاه پيام نور ،انتهاي بلوار شهداي دانشجو ،ن خمينشهرستا ،استان مركزي: نشاني -4. گردند پرداخت شهريه مي
به دانشـجويان ممتـاز هـر رشـته تخفيـف       مؤسسهبراساس ضوابط مصوب شوراي  -2. شود خوابگاه خودگردان ويژه خواهران ارائه مي -1 :آستارا ـمؤسسه غيرانتفاعي شهريار  * 

   1314صندوق پستي    43911-46168 :كدپستي .خيابان خواجه نصيرالدين طوسي ،1فاز  ،آباد شهرك عباس ،آستارا ،استان گيالن: نشاني -3. رفتشهريه تعلق خواهد گ
      013-44804040 :نمابر  44804010-4020: تلفن
   041-33450167 :تلفن         .شركت عمران ساختمان قديم ،شهر جديد سهند ،تبريز: نشاني :تبريزسهند  ـ انمؤسسه غيرانتفاعي شهريار* 
با بنياد شـهيد و امـور    مؤسسه -2 .تأمين خواهد شدورت خودگردان ـص ربومي در حد امكان خوابگاه بهـجويان غيـبراي دانش -1 :كرمانشاه ـرضايي   مؤسسه غيرانتفاعي شهيد* 

  6719996634: كدپستي.    دادگستري	شهرك ،كرمانشاه: نشاني -3. آورد عمل مي ههاي الزم را ب ايثارگران در خصوص تخفيف شهريه همكاري و هماهنگي
      kshr.ac.ir: نشاني اينترنتي            08338272659 :نمابر          38272659و  38267515 :تلفن
همسر و ( هاي معظم شهدا و جانبازان به خانواده -2. دانشجويان الزامي است اسالمي و انقالبي در طول تحصيل براي كليه تونائرعايت ش -1 :ابهر ـمؤسسه غيرانتفاعي صائب  * 

هزينـه   لعكس با اخذاب زنجان و ،قزوين كرج، ذهاب از تهران، سرويس اياب و -3. گيرد تخفيف تعلق مي نمونه هر رشته به دانشجويان ممتاز و همچنين با ارائه مدارك معتبر و) فرزندان
ولـي مشـاوره الزم را در    باشد، مي برادران براي خوابگاه فاقدداراي خوابگاه خواهران بوده و  مؤسسه -5 .امكان استفاده دانشجويان به عنوان كار دانشجويي -4 .ددگر ارائه مي از دانشجو

صورت تحقق وام دانشجويي توسط صندوق رفاه بـه   در -6 .دآورد و بر فعاليت و نوع ارائه خدمات آنان نظارت دار عمل مي ههاي خصوصي داراي مجوز ب خصوص معرفي آنان به خوابگاه
  45619-36973كدپستي .ضلع شمالي اتوبان ،»قزوين -ابهر«كيلومتر يك اتوبان  :نشاني -8 .نمايد م يا موقت موافقت نميئبا انتقال دا مؤسسه -7 .دانشجويان وام پرداخت خواهد شد

    .دنمراجعه نماي www.saeb.ac.ir :مؤسسه به نشانيبه سايت  براي كسب اطالعات و آشنايي بيشترداوطلبان  -9 021-89783144 :نمابر   024-58542325-8 :تلفن



 ها پيوست/ سومفصل                                                             1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   91 صفحه  ها پيوست/  سومفصل 
 

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
  011-442265308: تلفن .       روبروي جاده نظامي ،بعد از پل تالر ،بابل جاده ،شهر قائم ،استان مازندران :نشاني :شهر قائمـ مؤسسه غيرانتفاعي صالحان * 
خوابگـاه   -2. شـود  درصـد داده مـي   50و  75، 100 در پايان هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شـهريه ثابـت بـه ترتيـب     -1 :اروميه ـنتفاعي صبا  مؤسسه غيرا* 

فاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري   به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق ر -3. خواهد شد تأمينخودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه 
انتهاي  ،اروميه: نشاني -6 .دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -5. باشد اينترنتي و كتابخانه مي پايگاهداراي امكانات رفاهي از قبيل  مؤسسه -4. تعلق خواهد گرفت

    www.saba.ac.ir :نشاني اينترنتي      0441-3461419  :نمابر     3477176-33489067 :تلفن   20پالك  ،م جمابتداي بلوار جا ،پل قويون ،خيابان شهيد بهشتي
ـ مؤسسه غيرانتفاعي *   ،تهـران : نشاني -2. باشد مي طلبانداوراهنما و پاسخگوي  www.sadra.ac.ir نشانيبه  مؤسسهسايت  -1 :)ويژه برادران( تهران صدرالمتألهين 

    021-44853359: نمابر     44810511-44840163	:تلفن       14875-314 :صندوق پستي         .كوچه ميخك ،خيابان مخابرات ،سيمون بوليوار خيابان، خيابان اشرفي اصفهاني
، هاي بـرق و مخـابرات   رشته	هاي مجهز مرتبط با كليه آزمايشگاه ،ي براي دانشجويان دختر غير بوميداراي خوابگاه استيجار مؤسسه -1 :اصفهان ـمؤسسه غيرانتفاعي صفاهان  * 

وزارت دانشـجويان  وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان از  -2 .باشد مي رايانه 200مگابايت اينترنت، سيستم وايرلس، سايت مجهز با حدود  38پهناي باند ، هاي فرهنگي دفاتر كانون
 امكان -4. اعطا خواهد شد هداياي نقدي نفيس هاي اول تا سوم هررشته در هرنيمسال به رتبه -3. مند خواهند شد تحصيلي بهرهبخشي از شهريه  تأمين ، تحقيقات و فناوري برايعلوم

  safahan.ac.ir نشاني اينترنتي  031-37769630-37777110 :لفنت .ابتداي جانبازان ،سه راه سيمين ،اصفهان: آدرس -5 .دارد	وجود پذيرش استعداد درخشان براي مقاطع باالتر
اسـاس ضـوابط    به دانشـجويان ممتـاز بـر    -2. باشد كيلومتري غرب اصفهان مي 18در فوالدشهر در  مؤسسهمحل  -1 :اصفهانفوالدشهر  ـمؤسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  * 

 ،اصـفهان : نشـاني  -4. نمايـد  براي برادران در حد مقدورات و براي كليه خـواهران متقاضـي امكانـات خوابگـاه ارائـه مـي       مؤسسه -3. شود مسال تخفيف ويژه داده ميدر هر ني مؤسسه
   www.fit.ac.ir: نشاني اينترنتي           031-52636678 :نمابر         52636677 :تلفن.          بلوار شهدا ،فوالدشهر

هر رشته تخفيف شهريه در نظـر   براي نفرات اول تا سوم -2 .باشد براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي مؤسسه -1 :قائمشهر ـمؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  * 
 مؤسسـه امور دانشـجويي   -5 .شد كليه دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند -4 .گيرد ق ميمتقاضي تعل وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان -3. گرفته خواهد شد

  .به ساري مشهرئاتوبان قا 3كيلومتر  ،مازندران :نشاني -6 .مسكن استيجاري در سطح شهر خواهد داد هاي محترم دانشجويان متقاضي هاي الزم را به خانواده مشاوره
    www.sgh.ac.ir :نشاني اينترنتي         011-42045934و  42045933 - 42045933 - 42045924 - 42045923 :تلفن
-2. ي را اسـكان خواهـد داد  طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و دانشـجويان متقاضـ   مؤسسهدانشجويان با همكاري  -1 :بابل ـمؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  * 

دانشـجوياني كـه در    -3. برخوردار خواهند شـد ) شهريه ثابت درصد15و  20، 25به ترتيب (نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف ويژه شهريه دانشجويي 
فرزندان و همسران شاهد با ارائه گواهي معتبـر از قـرارداد بنيـاد     -4 .مند خواهند شد يف شهريه بهرهاز تخف ،ز رتبه اول شوندئهنري و ورزشي حا فرهنگي، هاي علمي، مسابقات يا رقابت

   011-32163214 :نمابر  32163217-32163215 :تلفن  .شهر ئمجاده بابل به قا 5يلومتر ، كبابل: نشاني -5. مند خواهند شد بهره مؤسسهشهيد با اين 
  www.mit.ac.ir :نشاني اينترنتي

تخفيـف ويـژه بـراي     -2 .هاي دخترانـه و پسـرانه خـودگردان بـا كيفيـت مناسـب       رفي دانشجويان براي استفاده از خوابگاهـمع -1 :مراغه ـ مراغهمؤسسه غيرانتفاعي صنعتي * 
همكاري بـا بنيـاد شـهيد و ايثـارگران و جانبـازان و       -4 .باشند... هاي علمي، ورزشي، هنري و كسب مقامجوياني كه موفق به ـتخفيف ويژه براي دانش -3 .دانشجويان رتبه اول تا سوم

 دوق رفـاه ـجويان متقاضـي اسـتفاده از وام صنـ   ـرفي دانشـ ـمعـ  -5 .شـرايط 	و سازمان بهزيستي در خصوص پرداخت شـهريه دانشـجويان واجـد   ) ره(همچنين كميته امداد امام خميني
   www.maragheh‐sanati.ac.ir :نشاني اينترنتي         041-37250200 :دورنگار    37250201-4	:تلفن .سه راه خيام ،خيابان راه اهن ،مراغه: نينشا .دانشـجويان

    www.tabarestan.ac.ir :اينترنتي	نشاني  011-52240120: تلفن .وجدهپال ،خيابان هفده شهريور ،چالوس: نشاني :چالوس ـمؤسسه غيرانتفاعي طبرستان * 
االمكان ارائه واحدهاي درسي به ترتيبي است كه دانشجويان  حتي - 2. دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند بود -1 :قم ـ طلوع مهرمؤسسه غيرانتفاعي * 
 ،قم: واحد برادران: نشاني - 4 .نمايد هاي خودگردان معرفي مي متقاضيان را به خوابگاه مؤسسه - 3. پايان هفته اخذ نمايند تا مؤسسهوز حضور در توانند واحدهاي خود را طي سه ر مي

ميدان  ،)دورشهر(خيابان شهيد فاطمي  ،قم: واحد خواهراننشاني  -5) 025-32810008: تلفن(كوچه اول  ،سمت راست ،بلوار شهروند ،سمت چپ ،بعد از دانشگاه آزاد اسالمي ،پرديسان
   www.tolouemehr.ac.ir: اينترنتي نشاني    025-37730080: تلفن          37156-63117 :كدپستي ،رسالت

 بـراي خـودگردان سـطح شـهر    	هاي اههماهنگي و تعامل با خوابگ -2. دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند شد -1 :كرمان ـمؤسسه غيرانتفاعي عرفان  * 
  33243041-46 :تلفن   .57نبش كوچه شماره  ،خيابان گلدشت ،كرمان	:نشاني -4 .توانند از تسهيالت وام دانشجويي استفاده نمايند دانشجويان مي -3 .اسكان دانشجويان غيربومي

  .نمايندمراجعه  www.erfan.ac.ir: نشانيبه  مؤسسههاي مربوط به ثبت نام به پايگاه اينترنتي  طالعيها	و	اطالع از آخرين اخبار توانند براي داوطلبان مي  034-33243047 :نمابر
    051-38827641: نمابر 38830118-21 :تلفن 91779-37663: كدپستي.    8و  6، پالك 43مشهد، بلوار كوثر، كوثر : نشاني :ـ مشهد عطارمؤسسه غيرانتفاعي * 

   www.attar.ac.ir : نشاني اينترنتي
خيابان شـهيد   ،شاهين شهر ،اصفهان: نشاني -2 .نمايد دانشجويان متقاضي خوابگاه را به خوابگاه خودگردان معرفي مي مؤسسهاين  -1 :شاهين شهرـ مؤسسه غيرانتفاعي عقيق  * 

   031-45227992 :نمابر    45227992 :تلفن           33 الكپ ،غربي 11فرعي  ،)مخابرات سابق(دكتر بهشتي 
به دانشجويان ممتاز تخفيـف شـهريه داده    -2 .بيني شده است لعكس پيشاوسيله اياب و ذهاب از تهران به گرمسار و ب -1 :گرمسار ـمؤسسه غيرانتفاعي عالءالدوله سمناني  * 
برخوردار خواهنـد  دانشجويان دانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفاه  -4. هاي تحصيلي برخوردار است هاي اختصاصي مربوط به رشته از آزمايشگاه و كارگاه مؤسسه -3 .شود مي
موسسه داراي  -7. باشد سيم در كليه فضاهاي آموزشي مي داراي اينترنت بي مؤسسه -6. باشد اسكان دانشجويان خواهر و برادر از خوابگاه دانشجويي برخوردار مي برايموسسه  -5. بود

    www.asihe.ac.ir :نشاني اينترنتي         023-34533924-7 :تلفن.   آباد حاجي، گرمسار :نشاني -8. اشدب يك سوله بزرگ ورزشي مي
 نيمسـال در پايـان هـر    -2 .خواهـد شـد   تـأمين داراي خوابگاه خودگردان بوده كه هزينه آن توسـط دانشـجويان    مؤسسه -1 :بهنمير بابلسر ـ امينيمؤسسه غيرانتفاعي عالمه * 

 ،مازندران: نشاني -3. بعد برخوردار خواهند شد نيمسالدرصد تخفيف در شهريه ثابت  20و 15 ،10گردند به ترتيب از  19و يا  18يا  17ياني كه موفق به اخذ معدل كل بيشتر از دانشجو
    www.aab.ac.ir :نشاني اينترنتي            15گلستان  ،)ره(خميني بلوار امام ،بهنمير ،بابلسر

اسـاس توافـق    شهريه هـر نيمسـال بـر    -2. شود اساس ضوابط در هر نيمسال تخفيف ويژه داده مي به دانشجويان ممتاز بر -1 :بروجرد ـ بحرالعلوممؤسسه غيرانتفاعي عالمه * 
تأمين خوابگـاه   -5. كليه دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند شد -4. گردد ت ميبه كليه دانشجويان وام دانشجويي پرداخ -3. گردد وضعيت مالي دانشجو دريافت مي

هـاي   مشـاوره  -7. زيـارتي و هـاي تفريحـي    مكـان  ،استخر شنا ،تأمين استفاده از فضاي ورزشي -6. صورت خودگردان براي خواهران و برادران با نظارت و كنترل معاونت دانشجويي به
 ،روبـروي اداره بـرق   ،خيابان صفا ،بروجرد: نشاني -10 .باشد داراي تجهيزات آموزشي و كارگاهي و رفاهي الزم مي مؤسسهاين  -9. زيارتي اردوهاي دانشجويي، -8. حصيليآموزشي، ت

  www.abo.ac.ir :اينترنتينشاني        066-42628992 :نمابر  42622098 :تلفن        439  صندوق پستي .مركز تربيت معلم سابق
دانشـجوياني   -2. شوند مي تخفيف شهريه ثابت برخوردار درصد 30از  باشد 17از  دانشجوياني كه معدل كارداني آنان باالتر -1 :رفسنجان ـمؤسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  * 

از  ،صـورت ارائـه گـواهي معتبـر      حافظـان قـرآن در   -3 .شوند مي برخوردار درصد15 و 25، 35 تخفيف شهريه ثابت به ترتيب از ،كسب نمايند سوم را دوم و رتبه اول، نيمسال هر كه در
هاي اول تا سوم را كسب نماينـد،   آموزش عالي، مقام مؤسساتها و  به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه -4. شوند تخفيف در شهريه ثابت برخوردار مي

تخفيـف ويـژه بـراي قهرمانـان      -6 .شـوند  شدگان المپيادي و استعداد درخشان از تخفيف شهريه برخوردار مي پذيرفته -5. ررات تعلق خواهد گرفتـط و مقتخفيف در شهريه طبق ضواب
 .جنـب شـهرك نفـت    ،جاده تهران ،رفسنجان :نشاني -8. خوابگاه خودگردان استفاده نمايند از توانند دانشجويان مي -7 .درصد شهريه ثابت15تا  35ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري از 

   www.aj.ac.ir :نشاني اينترنتي        34355646 :نمابر         34355642-9	:تلفن          134 :صندوق پستي
ي خصوصي خودگردان و داراي مجوز رسـمي  ها تالش خواهد كرد متقاضيان خوابگاه اعم از دختر و پسر را به خوابگاه مؤسسهاين  -1 :عالمه خويي ـ خوي  مؤسسه غيرانتفاعي* 

برابر ضوابط و مقـررات تعلـق خواهـد    % 30به دانشجويان ممتاز در هر نيمسال تخفيف در شهريه به ميزان  -3 .هاي خوابگاه بر عهده دانشجو خواهد بود پرداخت هزينه -2 .معرفي كند
بـراي دانشـجويان    -5 .زارت علوم، تحقيقات و فناوري، وام شهريه مصوب آن صـندوق پرداخـت خواهـد شـد    به دانشجويان متقاضي طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان و -4 .گرفت

اردوهاي علمي، تفريحي به صورت رايگان با ارائـه خـدمات    -6 .گردد و در صورت موفقيت در پايان دوره گواهي معتبر ارائه خواهد شد هاي عملي حسابداري برگزار مي عالقمند، كارگاه
.  باشـد  سايت مخصوص برادران و خواهران همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به منظور استفاده رايگان از اينترنت، آماده ارائـه خـدمات مـي    -7. شود دانشجويان برگزار مي رايبويژه 

 ،خـوي : نشاني -9. گردد هاي فوق برنامه تشكيل مي كالس..) .و كامپيوتر وشنا، واليبال، فوتسال (هاي مختلف ورزشي، آموزشي و غيره  براي دانشجويان عالقمند به فعاليت در رشته -8
   www.allamehkhoei.ac.ir :نشاني اينترنتي         044-36251153 :نمابر   36254383و  36259454: تلفن     . جنب پمپ بنزين ،)عج(ميدان وليعصر

هاي مصوب وزارت  نامه دانشجو موظف است كليه مقررات وآيين -2. ت اسالمي براي كليه دانشجويان الزامي استونائرعايت ش -1 :قزوين ـ مؤسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا* 
رشته تخفيف ويژه ارائه خواهد  به دانشجويان ممتاز در هر مؤسسهبراساس ضوابط داخلي مصوب شوراي  -3. را رعايت نمايد مؤسسهتحقيقات و فناوري و همچنين ضوابط داخلي  ،علوم
هـاي متعلقـه را طبـق بـرآورد      متعهد اسـت كليـه هزينـه    ،انصراف دهد مؤسسهدليل از تحصيل در اين  چنانچه دانشجويي به هر -5. برنامه انتقال و جابجايي ندارد مؤسسهاين  -4. شد

صـورت    در -7. گردان مشكل سكونت دانشـجويان را حـل نمـوده اسـت    هاي خود اما برحسب نياز دانشجويان از طريق خوابگاه ،فاقد امكانات خوابگاه است مؤسسه -6. بپردازد مؤسسه
هاي آمادگي امكان تحصيل در مقاطع باالتر را براي  از طريق برگزاري دوره مؤسسه -8. ز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفتئبه دانشجويان حا، تخصيص وام از طرف وزارت متبوع

ـ  ،هزينـه مربـوط  و  و بالعكس مهيا است مؤسسهذهاب ويژه دانشجويان همه روزه از تهران و كرج به  سرويس اياب و -9. دانشجويان مهيا نموده است  .باشـد  عهـده دانشـجويان مـي    هب
: نشـاني  -11. شـوند  از تخفيف شهريه ثابت برخوردار مـي  ز رتبه اول شوند،ئهنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حا فرهنگي، هاي علمي، دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -10

    adi.ac.ir	:اينترنتي	نشاني       028-33651390-1 :تلفن       ،جنوبي قائمخيابان  ،بلوار اميركبير ،پونك ،قزوين



 ها پيوست/ سومفصل                                                             1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   92 صفحه  ها پيوست/  سومفصل 
 

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
    91پالك  ،20حكمت  ،خيابان نوروزيان ،قزوين :نشاني  :قزوين ـمؤسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي * 
طرف قرارداد با بنياد شهيد  -2. گيرد ررات داخلي تعلق ميـريه طبق مقـتخفيف شه نيمسـالرتبه برتر در هر  يانجوـبه دانش -1 :شهر عالمه طبرسي ـ قائم  سسه غيرانتفاعيمؤ* 

جنـب   ،جـاده بابـل   2كيلـومتر   ،شهر ئمقا: نشاني -4 .شده است	ظر گرفتهعنوان اولويت اول انتخاب نمايند، تخفيف شهريه در ن را به مؤسسهداوطلباني كه اين براي  -3. و امورايثارگران
    www.a‐tabarsi.ir :نشاني اينترنتي   47781 13167 :كدپستي  011-42292563 :نمابر      42294538 :تلفن .      فرماندهي نيروي انتظامي

 و خـواهران  بـراي  خـودگردان  صـورت  بـه  خوابگاه تأمين -2 .است الزامي دانشجويان كليه براي اسالمي شئونات رعايت -1 :كاشان ـفيض كاشاني   مؤسسه غيرانتفاعي عالمه* 
هريه مصوب، براي هـر آزمايشـگاه و   ها و بخشي از هزينه استهالك عالوه بر ش ا و كارگاهه آزمايشگاه مصرفي قطعات تهيه براي -3. دانشجويي معاونت حوزه كنترل و نظارت با برادران
تواننـد   داوطلبان مي -5. تحصيلي نيمسالدوم براي سه  نيمسال از شرايط واجد متقاضي دانشجويان به شهريه وام تخصيص -4. يكصد هزار ريال دريافت خواهد شد) 100000(كارگاه 
          031-55431075 :نمابر    55431070-4 :تلفن    . دنمراجعه نماي www.feiz.ac.ir :پايگاه اينترنتي اين مؤسسه به نشاني به بيشتر كسب اطالعات براي

ها بعدازظهرها  تمايل كالس	صورت  و براي دانشجويان شاغل در گردند ريزي مي در دو روز برنامه نيمسالهاي درس هر  كالس -1 :قزوينـ  قزوينيمؤسسه غيرانتفاعي عالمه * 
دانشـجويان متقاضـي واجـد شـرايط وام شـهريه تعلـق       	بـه  -3 .گـردد  ال بعد منظور ميـريه نيمسـيف در شهـال تخفـنيمس جويان ممتاز در هرـبراي دانش -2 .ريزي خواهند شد برنامه
  104پالك  ،)27( ه پورمطبوعكوچ ،)دانشگاه(خيابان شهيد بابايي ،قزوين :نشاني -5 .باشد مي	ذهاب از تهران و كرج به قزوين و بالعكس دايرو سرويس اياب  -4 .گيرد مي
   www.aqi.ac.ir :اينترنتي	نشاني             028-336755599-33663832 :تلفن
 .باشـد  داراي سرويس ايـاب و ذهـاب بـه تهـران از ميـادين رسـالت، ونـك، صـنعت، آزادي و كـرج مـي           مؤسسهاين  -1 :قزوين ـ اقباليهمؤسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي  * 

امكان استفاده دانشجويان از تسهيالت صندوق  -4. دانشجويان شاهد و ايثارگر برايارائه تسهيالت ويژه  -3. شوند مند مي ال از تخفيف شهريه بهرهـممتاز در هر نيمسجويان ـدانش -2
   028-33566693-5 :تلفن .گاه شهيد رجاييروبروي ورزش، اي اهللا خامنه بلوار آيت ،)عج(چهارراه وليعصر ،قزوين: نشاني -5 ..).وام، تغذيه و( دانشجويانرفاه 

   www.allamehmajlesi.ac.ir :نشاني اينترنتي
   83915-131: صندوق پستي .يا اله خامنه بلوار آيت ،ميدان مدرس ،نايين ،استان اصفهان: نشاني :نايينـ مؤسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني * 
    www.naeini.ac.ir: آدرس سايت     031-46266930: نمابر       46266931-3: تلفن
   .انتهاي خيابان پرديس غربي ،خيابان مالصدرا ،شهر مهاجران ،استان مركزي: نشاني :علم گستر مهاجران ـ اراك مؤسسه غيرانتفاعي* 
     www.egm.ac.ir :ينشاني اينترنت        086-38623611نمابر            386255939 :تلفن
 .دهـد  براي دانشجويان دختر و پسر با نظارت مستقيم و كنترل دانشگاه خوابگاه خودگردان در اختيـار قـرار مـي    مؤسسهاين  -1 :علم و ادب نوين ـ شيروان  مؤسسه غيرانتفاعي* 

توانند  جويان عزيز ميـده و همچنين دانشـذ شـصورت اقساطي اخ  هشهريه ب -3. شود مي تخفيف در شهريه ثابت داده 17به شرط حداقل معدل  نيمسالبه دانشجويان رتبه اول هر  -2
اعـزام  . ..ورزشـي و  ،فرهنگـي  ،به مسابقات مختلف علمي مؤسسهدانشجوياني كه از طرف  -4. مند گردند رهـنيز به ، تحقيـقات و فنـاوريومـوزارت عل انجويـدوق رفاه دانشـاز وام صن
در خصوص . ..و كشور بهزيستيسازمان  ،)ره(خميني كميته امداد حضرت امام ،اين موسسه با ادارات بنياد شهيد -5 .از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد ،گردندز رتبه ئشده و حا

  0583-6249730-1 :تلفن.        )ع(حاشيه ميدان امام علي ،شيروان ،استان خراسان شمالي: نشاني -6 .همكاري دارد ،شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش
    www.elmoadabenovin.ac.ir :نشاني اينترنتي

بـراي   -2 .سـر وجـود دارد  و با هزينه دانشجو، براي دانشجويان دختر و پ مؤسسههاي خودگردان تحت نظر  امكان استفاده از خوابگاه -1 :اروميه ـمؤسسه غيرانتفاعي علم وفن  * 
هـاي   دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -3 .گيرد درصد تخفيف تعلق مي 30و  40، 50نيمسال در شهريه ثابت آنان به ترتيب  2دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر دوره در 
سـرويس   -4. گردنـد  مربوطه برخوردار مـي 	الـشهريه ثابت نيمس در اي ويژه تخفيف از نمايند، خذا مقام و نموده شركت اين مؤسسهعلمي، پژوهشي، فرهنگي، هنري و ورزشي از طرف 

دانشجويان در طول مدت تحصيل خود از مزاياي بيمه حوادث و وام دانشـجويي   -5  .باشد باشد كه هزينه آن به عهده دانشجويان مي جويان همه روزه مهيا ميـاياب و ذهاب ويژه دانش
 ،اروميه: نشاني -7. گيرد انجام مي www.efc.ac.ir :به نشاني مؤسسهنام دانشجويان جديدالورود از طريق وب سايت اين  ثبت -6. گردند دانشجويان كشور برخوردار ميصندوق رفاه 

    044-32554090 :تلفن       57351-33746 :كدپستي         .آباد جنب شهرك آلمان  ،)چي چست(جاده دريا  4كيلومتر 
هـاي خـودگردان معمـول خواهـد      هاي الزم را براي اسـتفاده از خوابگـاه   رفاه حال دانشجويان، راهنمايي منظور به مؤسسه -1 :تبريز ـفناوري شمس   مؤسسه غيرانتفاعي علم و* 

هاي ورزشـي داراي   دانشجوياني كه در رشته -3. ور خواهد شدبراي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه ثابت و متغير منظ -2 .داشت
همكاري با بنياد  -5 .اعطاي وام دانشجويي مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان -4 .از تخفيف شهريه ثابت و متغير برخوردار خواهند شد ،هاي ملي، كشوري و يا استاني هستند مقام

بـه لحـاظ موقعيـت     -7. باشد استفاده دانشجويان مي برايسيم رايگان  موسسه مجهز به اينترنت بي -6 .خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگرانشهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه 
  5169659779 :كدپستي .  دهئمتري ما 18، خيابان نور، ياغچيان، تبريز :نشاني -8 .باشد ، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع ميمؤسسهمكاني 
     www.shamsist.ac.ir: نشاني اينترنتي          041-33863474: تلفكس

شـجويان ايـن   دان -2. به دانشجويان ممتاز از رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تخفيف شهريه تعلـق خواهـد گرفـت    -1 :علوم توسعه پايدار آريا ـ گرمسار  مؤسسه غيرانتفاعي* 
به دانشجوياني  -4. گونه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد اين مؤسسه هيچ -3. مؤسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد

.  ل تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلـق خواهـد گرفـت   هاي او ها و مؤسسات آموزش عالي مقام كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه
هاي دولتي مادر صنعتي شريف، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسـي، صـنعتي اميـر كبيـر، فنـي       گيري از اساتيد دانشگاه درصورت امكان برگزاري كالس در روزهاي آخر هفته، با بهره -5

المللي بتن و مركـز تحقيقـات بـتن برخـوردار      از مزاياي مسابقات دانشجويي مؤسسه بين ACIشركت كنندگان در مسابقات دانشجويي  -6. گردد يران برگزار ميتهران و علم و صنعت ا
بورسـيه   -8. گردند مند مي عمراني كشور بهره هاي رايگان كانال ارتباط صنعت و دانشگاه و معرفي براي همكاري و اشتغال با مراكز صنعتي و حضور دانشجويان در كالس -7. شوند مي

مزايـاي اعـزام بـه     -10. هاي فني تخصصي استفاده از آزمايشگاه مجهز به تجهيزات روز و گارگاه -9. تحصيلي رايگان از طرف شركت وند شيمي ساختمان براي استعدادهاي درخشان
شهرسـتان   ،اسـتان سـمنان   :نشـاني  -12. هاي آريزونا، فنالند، هلند و استراليا همكـاري نزديـك دارد   دانشگاه ،)ACI(المللي بتن آمريكا  اين مؤسسه با مؤسسه بين -11. خارج از كشور

  023-34235491 	:نمابر        34205747و  34205158 	:تلفن .           نبش بلوار دانشگاه ،ميدان انقالب ،گرمسار
 .خواهنـد شـد  	نفرات اول تا سوم هـر رشـته در پايـان هـر نيمسـال تحصـيلي از تخفيـف شـهريه برخـوردار          -1 ):بابل( كالاميرعلوم و فناوري آريان ـ  مؤسسه غيرانتفاعي * 

) دانشـجويان  صورت تأمين بودجه از طـرف صـندوق رفـاه    در(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجويان توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه  دانشجويان براي پرداخت شهريه مي -2
  .نبش خيابان دانشگاه ،كمربندي ،اميركال ،بابل	:نشاني -4. شوند	مند بهره مؤسسهتوانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت  خواهران دانشجو مي -3. استفاده نمايند

    www.aryan.ac.ir: اينترنتي	نشاني   011-32354000 :نمابر      ) خط 8(   32355000 :تلفن
تخفيـف شـهريه داده    ،نيمسـال هاي اول تا سوم در هـر   به دانشجويان رتبه مؤسسهبراساس ضوابط مصوب در اين  -1 :اصفهان ـفناوري سپاهان   مؤسسه غيرانتفاعي علوم و* 
انتهاي  ،سپاهان شهر ،اصفهان :نشاني -3 .نمايد مي	اقدام مؤسسهان و تحت نظارت هاي خودگرد تامين خوابگاه، از طريق خوابگاه برايبرحسب نياز دانشجويان  مؤسسهاين  -2. شود مي

    www.sepahan.ac.ir :نشاني اينترنتي         031-36530245	نمابر         36530080 و  36530241-2 تلفن ،بلوار پاسداران جنوبي ،بلوار غدير
ميـدان   ،شـهرك نريمـان   ،قشـم  ،هرمزگـان : نشـاني  -2 .مي باشدداراي خوابگاه خودگردان دخترانه و پسرانه مؤسسه  -1 :غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي ـ قشم  مؤسسه* 

     www.kharazmiqst.ac.ir :نشاني اينترنتي        076-35258233-4 :تلفن           6كوچه سنبل  ،خيابان بسيج ،فرمانداري
 .شـود  در شـهريه تخفيـف داده مـي    مؤسسهدر پايان هر نيمسال طبق ضوابط ) هاي اول تا سوم رتبه(براي دانشجويان ممتاز  -1 :همدان ـمؤسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  * 

بر عملكرد آنها نظارت قانوني  مؤسسهمجوز رسمي كه 	نشجويي دارايهاي دا توانند از خوابگاه دانشجويان مي -3. وجود دارد امكان استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان -2
    081-38230736 :نمابر  38232090-38230410 :تلفن  6515735167	:كدپستي .چهارراه عارف ،ميدان دانشگاه ،همدان: نشاني -4 .دارد استفاده نمايند

    www.atr.ac.ir :نشاني اينترنتي
داراي مؤسسـه   -2. باشـد  براي خواهران و خوابگـاه خـودگردان بـراي بـرادران مـي     ) مؤسسهدر داخل (داراي خوابگاه  اين مؤسسه -1 :ميانهـ القضات   مؤسسه غيرانتفاعي عين* 

براي ) درصد10و  15 ،20( تخفيف شهريه ثابت به ترتيب -4 .روديبراي دانشجويان معدل الف و) درصد10و  15 ،20( تخفيف شهريه ثابت به ترتيب -3 .باشد مي سرويس اياب ذهاب
شهدا و ايثارگر دفاع مقدس و همچنين دانشـجويان تحـت پوشـش     ،تخفيف شهريه براي فرزندان محترم جانباز -5. اند كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري مقام آورده يدانشجويان

 ،هـاي مكانيـك خـاك    داراي كارگـاه  -8 .اينترنتي مجـزا  پايگاه 2داراي  -7 .هاي نقشه برداري داراي آتليه مدرن براي رشته -6 .كشور بهزيستيسازمان  و) ره(امام خمينيكميته امداد 
  ءاالنبيا تمنرسيده به بيمارستان خا ،بلوار شهداي زينبيه ،ميانه: نشاني -10. ماشين و سيم پيچي ،مدار فرمان ،هاي الكترونيك داراي آزمايشگاه -9 .عمران و بتن

   www.eyn‐ol‐ghozat.ac.ir :اينترنتي نشاني         041-52247594 :نمابر        52247591-2 :تلفن
 .شـوند  منـد مـي   بهـره  وام دانشـجويي دانشـجويان از   -2. شوند ميمعرفي مؤسسه هاي خود گردان تحت نظارت  به خوابگاهدانشجويان  -1 :قزوين ـمؤسسه غيرانتفاعي غزالي  * 

در نظر گرفتـه   تخفيف در شهريه به دانشجويان ممتاز و تخفيفات ويژه به ساير دانشجويان و تقسيط كل شهريه -4. وجود دارد سرويس اياب و ذهاب به كرج و نقاط مختلف تهران -3
    ghazali.ac.ir :نشاني اينترنتي      028-33790293: نمابر   33790291-2 :تلفن .      هاي تعاوني شيشه تمانجنب ساخ ،فلكه هما ،مينودر ،قزوين :نشاني -5. شده است
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  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
 -2 .شـد  دانشـجوياني كـه در مسـابقات علمـي حـائز رتبـه شـوند از تخفيـف ويـژه برخـوردار خواهنـد            -1 :آبيك قزوين ـكاشاني   الدين جمشيد مؤسسه غيرانتفاعي غياث* 

 برق، هاي علمي دانشجويي عمران، انجمنايجاد  -3. باشد دانشجويان ممتاز و ارتباط با صنعت داير مي هاي فعاليت برايهاي پژوهشي شبكه، نرم افزار، رباتيك و شبيه سازي  آزمايشگاه
صورت  توانند به دانشجويان مي -5. كشوري فعال است در مسابقات شركت براي مؤسسهو تيم رباتيك  ACM اي رايانه تيم -4 .سطح كيفي دانشجويان ءارتقا برايمخابرات و كامپيوتر 

 ايجـاد كتابخانـه   -8. پـذير اسـت   استفاده از سرويس اياب و ذهاب به كرج و نقاط مختلف تهران امكـان  -7. شود نيازمند وام اعطا مي به دانشجويان -6. رايگان از اينترنت استفاده كنند
 شروع	نامه همكاري با مركز رشد واحدهاي فناور پارك علم و فناوري استان قزوين و تفاهم عقد -9 .در جهت رشد و توسعه فكري  onlineصورت هب آن	منابع	الكترونيكي و استفاده از

     www.ghiaseddin.ac.ir:اينترنتي	نشاني  028-32898511-15و  32881200 -10: تلفن .بلوار نيايش ،ميدان مادر ،آبيك: نشاني -10 .مؤسسهبه كار مركز رشد در 
انتهـاي  ، چهـارراه زنـد  ، شـيراز : نشـاني  -2. هاي خودگردان معرفي خواهد شد به كليه دانشجويان متقاضي، خوابگاه -1 ):ويژه خواهران(فاطميه ـ شيراز   مؤسسه غيرانتفاعي* 

    fatemiyehshiraz.ac.ir :نشاني اينترنتي  071-32230433 :تلفكس       32230431 :تلفن     .روبروي بانك رفاه كارگران ،2كوچه بن بست  ،خيابان سعدي
    49175-389 :صندوق پستي  .آذر سوم ،آذر 5خيابان ، )عج(ميدان وليعصر، گرگان :نشاني :الدين اسعد گرگاني ـ گرگانمؤسسه غيرانتفاعي فخر* 
    www.fakhrodin‐ag.ac.ir :نشاني اينترنتي        017-32253065  :نمابر           32235030 :تلفن
 مؤسسهاين  -2. دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي ار تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد -1 ):آذرشهر(ايرانيان ـ گوگان   مؤسسه غيرانتفاعي فخر* 
 ،آذرشـهر  ،استان آذربايجان شرقي: نشاني -3 .نمايد هاي خودگردان مي ان دانشجويان در خوابگاهاسك منظور بهخوابگاه دانشجويي هيچ تعهدي ندارد ولي حداكثر همكاري را  تأمين براي

    www.fakhreiranian.ac.ir :نشاني اينترنتي           041-34530168	:نمابر          34530164-6 :تلفن .  جنب بانك كشاورزي ،خيابان امام، گوگان
 .باشـد  داراي خوابگـاه خـودگردان خـواهران مـي     مؤسسـه  -2. در نظـر گرفتـه اسـت    براي دانشجويان ممتاز تخفيـف ويـژه  مؤسسه  -1 :ساوه ـمؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي  * 

 پرداخت وام دانشـجويي از طريـق صـندوق رفـاه دانشـجويان كشـور       -4 .استفاده خواهند نمود سرويس اياب و ذهاب به تهران تحت پوشش شركت آسان سفر ساوهدانشجويان از  -3
   www.frs.ac.ir :نشاني اينترنتي        086-42341055 :تلفن     .   شهرصنعتي هتل روبروي ،مهارت خيابان ،ساوه صنعتي شهرك ،ساوه :نشاني -5. پذير است امكان

شود كه دانشجو در طي تحصيل ديپلم زبان خود  درصد تخفيف داده و هزينه كالس هاي زبان مي 10هاي خود  به ورودي مؤسسهاين  -1 :گچساران ـ فرازعي مؤسسه غيرانتفا* 
  . گيرد به دانشجويان خانم خوابگاه تعلق مي اًضمن -2. گيرد را نيز مي

 مؤسسـه ايـن   -2. شـد  خواهـد  منـد  بهره مؤسسهاين  با شهيد في مابين بنياد قرارداد از ارائه گواهي معتبر، با هدفرزندان و همسران شا -1 :مشهد ـمؤسسه غيرانتفاعي فردوس  * 
صورت  در -4. بود خواهند دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار -3. آورد عمل خواهد هآنان ب با خصوص تهيه مسكن دانشجويان همكاري الزم را در اما ،باشد داراي خوابگاه نمي

يك سال تحصيلي تخفيف شـهريه   در رشته، هر به دانشجويان ممتاز -5. شرايط وام كمك شهريه تعلق خواهد گرفت به دانشجويان واجد ،طرف صندوق رفاه دانشجويان اعطاي وام از
   051-37264134 :نمابر             37291115و  37291114 :تلفن        . 30 كالهدوز شهيد ،كالهدوز بلوارشهيد ،مشهد :نشاني -6 .تعلق خواهدگرفت

    www.ferdowsmashhad.ac.ir :نشاني اينترنتي
دايـر   مؤسسهاي در  ، كارگاهي و رايانهتجهيزات آزمايشگاهي -2. نمايد ميفراهم خوابگاه  دانشجوخواهران و برادران براي مؤسسه  -1 :اصفهان ـ فرزانگانمؤسسه غيرانتفاعي * 
منـد   توانند مطابق مقررات صندوق رفاه دانشجويان، از وام شـهريه دانشـجويي بهـره    دانشجويان متقاضي مي -4. شود هر نيمسال به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه داده مي -3 .است
   031-52639954-5 :تلفكس       .مقابل ترمينال ،ورودي فوالدشهر ،اتوبان ذوب آهن ،فهاناص: نشاني -6. شوند كليه دانشجويان مشمول بيمه حوادث مي -5. شوند

  www.farzanegan.ac.ir :نشاني اينترنتي
از  نيمسـال دانشجويان رتبه اول تـا سـوم هـر     -2 .باشد ه خودگردان ميرفاه حال دانشجويان دختر داراي خوابگا براي مؤسسهاين  -1 :قائمشهر ـمؤسسه غيرانتفاعي فروردين  * 

   011-42294272 :نمابر  42294273-6 :تلفن        47645-353:پستي	صندوق          .جاده نظامي 4كيلومتر  ،شهر قائم :نشاني -3. باشند شرايط تخفيف شهريه برخوردار مي
    farvardin.ac.ir :نشاني اينترنتي

 .شـود  شـهريه داده مـي  	تخفيـف در % 50بـه سـه دانشـجوي برتـر      -2 .داير خواهد بود ازدو شهر تهران و آمل رفت و آمد سرويس -1 :سسه غيرانتفاعي فرهمند ـ الريجان مؤ* 
   www.farahmandlarijan.ac.ir :نشاني اينترنتي           011-43358004 :تلفن           .الريجانـ  جاده هراز 70كيلومتر ، آمل: نشاني -3

به دانشجويان  -2. گيرد وام شهريه تعلق ميتحقيقات و فناوري به دانشجويان طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،  -1 :كرمان ـمؤسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  * 
دريافت شهريه بـه   برايدانشجويان معظم شاهد و ايثارگر واجد شرايط  -3 .گيرد تخفيف شهريه تعلق مي ،باشد 17تحصيلي كه معدل آنان باالتر از ز رتبه اول تا سوم در هر نيمسال ئحا

  .ادث دانشجويي برخـوردار خواهنـد بـود   دانشجويان از مزاياي بيمه حو -4. حسب مورد معرفي خواهند شد كشور بهزيستيسازمان يا  )ره(امام خميني بنياد شهيد و همچنين كميته امداد
هاي اول تا سوم را كسب نماينـد، تخفيـف در شـهريه     آموزش عالي استاني و يا كشوري مقام مؤسساتها و يا  به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه -5

  .ضلع غربي، تقاطع بلوار رضوان و بعثت، بلوار رضوان ،بعد از سالن ورزشي فجر ،جمهوري اسالميبلوار  ،كرمان: نشاني -6 .خواهد گرفت	برابر ضوابط و مقررات تعلق
   Farhikhtegan.ac.ir :اينترنتي نشاني         0343-2820792 :نمابر          2820793 :آموزش	تلفن
ايـن   -2. درصد شهريه ثابت بهره مند خواهنـد شـد   30 ،40 ،50يمسال به ترتيب از تخفيف دوم و سوم در هر ن ،دانشجويان ممتاز اول -1 :سمنان ـمؤسسه غيرانتفاعي فضيلت  * 

براي دانشجويان سرويس اياب و ذهاب به داخل شهر فـراهم   مؤسسهاين  -3. سه نيمسال به دانشجويان وام شهريه پرداخت خواهد نمود اناز طريق وام صندوق رفاه دانشجوي مؤسسه
    023-33304931: نمابر             33304930-4 :تلفن             .پارك سيمرغ ،ميدان قومس ،منانس: نشاني -4 .خواهد نمود

ايـن موسسـه داراي خوابگـاه     -2. گيرد هر رشته و هر مقطع در هر نيمسال تخفيف شهريه تعلق مي) نفر اول 3( به دانشجويان برتر -1 :ساوه ـدانش   مؤسسه غيرانتفاعي فن و* 
: تلفـن  .جنـب ميـدان شـهرداري   ، سـاوه ): خوابگـاه ( سـاختمان مركـزي   نشـاني  -3. باشد كه به دانشجويان غيربومي دختر متقاضي، خوابگاه ارائه خواهد شـد  شجويان دختر ميبراي دان

    086-42426530 و 42426520: تلفن  .)كوثر مسجد( فالحت پارك پشت سرداران، ميدان ،ساوه): ساختمان آموزشي(1ساختمان شماره نشاني  -4    086-42232620 و 42232520
   www.fandanesh.ac.ir :اينترنتي نشاني

    087-33175912 :تلفن .         ميدان سهروردي ،سنندج :نشاني :ـ سنندج فناوري آبيدرمؤسسه غيرانتفاعي * 
به دانشـجويان   -2 .باشد مي مؤسسهاعتقاد و التزام عملي به حجاب اسالمي شرط تحصيل در  -1 :)ويژه خواهران() اصفهان(شهر خميني ـاالسالم   مؤسسه غيرانتفاعي فيض* 

تا  كشور ازمان بهزيستيو س) ره(شدگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني به پذيرفته -3. شود تخفيف شهريه داده ميدرصد  20تا  16از  20تا  16ملتزم به حجاب اسالمي با معدل 
   www.fei.ac.ir :نشاني اينترنتي        031-33605605: تلفن    .خيابان ساعي ،سه راه معلم ،خميني شهر ،اصفهان: نشاني -4. تخفيف شهريه داده خواهد شد% 20سقف 

ضـلع شـمالي    ،كوچصـفهان ، رشـت : نشـاني  -2. باشد سسه داراي امكانات رفاهي و زمين چمن مصنوعي اختصاصي ميمو -1 ):كوچصفهان( رشتـ مؤسسه غيرانتفاعي قدر  * 
       www.ghadr.ac.ir نشاني اينترنتي   013-34556862و  34552247 :تلفن   4346147113 :كدپستي         .)ع(بين ميدان گاز و ميدان امام رضا ،كمربندي

   013-42551440-41 :تلفن          .خيابان شهيد شيخي ،بلوار كشاورز ،ميدان معلم ،لنگرود ،گيالن: نشاني :ـ لنگرودر يمؤسسه غيرانتفاعي قد* 
   .باشد وابگاه جهت رفاه حال دانشجويان دختر و پسر داير ميخ : موسسه غير انتفاعي قشم

     013-33764119 :نمابر    33760023و  33761197 :تلفن  41786-16467 :كدپستي. خيابان ارشاد ،بلوار شهيد انصاري ،رشت: نشاني :رشت ـ وسكادمؤسسه غيرانتفاعي * 
تخفيـف  % 10صورت خـودگردان  سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان به  -2 .خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و پسر -1 :واحد خرمدره :مؤسسه غيرانتفاعي كار* 

اول (تخفيف شهريه ثابت براي كليه دانشجويان رتبه برتر% 50 -4 .دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان در مقطع كارشناسي به صورت اقساط -3 .ان مقطع كارشناسيگبراي پذيرفته شد
   024-35527990: نمابر        35536560و  35536550: تلفن    .جنب كمربندي ،آبادي اسد انتهاي خيابان سيدجمال الدين ،شهرستان خرمدره ،استان زنجان: شانين -5 .)تا سوم

تخفيـف بـراي   % 10-3 .سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بـه صـورت خـودگردان    -2 .و پسر در محل موسسه خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر -1 :رفسنجانواحد 
اول تـا  ( تخفيف شهريه ثابت براي كليه دانشجويان رتبه برتـر % 50 -5 .كارشناسي به صورت اقساط	دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان در مقطع -4. سيپذيرفته شدگان مقطع كارشنا

    034-34355627: نمابر          34355626 و 34355625 :تلفن         . كرمانـ جاده يزد  4 كيلومتر ،رفسنجان: نشاني -6 .)سوم
 -3 .صـورت اقسـاط   شدگان در مقطع كارشناسي به دريافت كل شهريه پذيرفته -2 .سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان به صورت خودگردان از نقاط اصلي شهر -1: زوينواحد ق

   028-32225883: دورنگار  32232183و  32232182: تلفن .ديبلوار سهرور ،صنعتي البرز شهر، قزوين: نشاني )اول تا سوم( تخفيف شهريه ثابت براي كليه دانشجويان رتبه برتر 50%
 ،باشد 17واحد اخذ و معدل آنها باالتر از  17دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال مشروط به اينكه در آن نيمسال حداقل  -1 :اهوازـ مؤسسه غيرانتفاعي كارون * 

هـاي   المللي اعزام و موفق به كسب مقـام  به مسابقات كشوري يا بين مؤسسهدانشجوياني كه از طرف اين  -2 .عدي برخوردار خواهند شداز تخفيف درصدي از شهريه ثابت در نيمسال ب
در قبـال تغذيـه و    تعهـدي  مؤسسهاين  -3 .از تخفيف درصدي از شهريه ثابت در نيمسال بعدي برخوردار خواهند شد ،هاي مختلف ورزشي، فرهنگي و هنري شوند اول تا سوم در رشته

فـاز   ،خيابان اقبال ،)كوروش( كوي ملت، اهواز: نشاني -4. عمل خواهد آورد ههاي خودگردان ب هاي الزم را در جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه خوابگاه دانشجويي ندارد، اما مساعدت
    www.karoon.ac.ir :نشاني اينترنتي     061-34461461 :دورنگار       34468665 :تلفن  61648-88518 :كدپستي         .كمربندي 4و  3بين خيابان  ،3

     028-33292626و  323292627 :تلفن         .مه نخـ جنب كارخانه فرنخ  ،كرج به جاده قديم قزوين 6كيلومتر : نشاني :شهرصنعتي البرز ـمؤسسه غيرانتفاعي كاسپين * 
 . نمايـد  اساس مصوبه شوراي آموزشـي تخفيـف شـهريه اعطـا مـي      به نفرات برتر هر رشته در هر نيمسال تحصيلي بر مؤسسهاين  -1 :بادآمحمودـ مؤسسه غيرانتفاعي كاوش  * 

همكاري مستقيم با بنياد شهيد  مؤسسهاين  -3. نمايد خت ميوام پردا ،اساس تخصيص وام شهريه از سوي صندوق رفاه دانشجويان به دانشجويان متقاضي وام شهريه بر مؤسسهاين  -2
      www.kavosh.ac.ir :نشاني اينترنتي      011-44734250-4 :تلفن          .خيابان امام ،محمودآباد ،مازندران :نشاني -4. و امور ايثارگران دارد



 ها پيوست/ سومفصل                                                             1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   94 صفحه  ها پيوست/  سومفصل 
 

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
  .استفاده خواهند نمـود  خوابگاه خودگراناز دانشجويان غيربومي  -2 .گيرد تعلق مي سوم تخفيف ويژه شهريه به دانشجويان ممتاز اول تا -1 :مؤسسه غيرانتفاعي كاويان ـ مشهد * 

   www.kavian.ac.ir :اينترنتي ينشان    051-38827895 نمابر   38831585-38816816 :تلفن    .96پالك  ،13نبش كوثر  ،خيابان كوثر ،آباد بلوار وكيل ،مشهد :نشاني -3
  083-37296051-2: تلفن  .2 ناحيه جنب اداره آموزش و پرورش، خيابان دانشجو، كرمانشاه: نشاني :سسه غيرانتفاعي كبير غرب ـ كرمانشاهمؤ* 

    www.kabirgharb.ir :نشاني اينترنتي
اعطا خواهد  وام دانشجوييبه دانشجويان  -2. معرفي خواهند شد ها هشوراي سياستگذاري خوابگا تأييدهاي مورد  دانشجويان به خوابگاه -1 :كرمان ـمؤسسه غيرانتفاعي كرمان * 
سـاختمان جديـد بـا    مؤسسه داراي  -5. گيرد تخفيف شهريه تعلق مي به دانشجويان برتر هر رشته -4. پذيرد صورت مي مدارك توسط دانشگاه شهيد باهنر كرمان تأييدصدور و  -3. شد

 و 33243629 و 33243624 :تلفـن  .شهرك دانشـگاهي صـادقيه   ،سمت راست ،نرسيده به جاده جوپار ،بعد از چهارراه بازرگاني ،كرمان: شانين -6. باشد مي امكانات آموزشي و پژوهشي
  :ترنتي ايـن مؤسسـه بـه نشـاني    پايگاه اينبه  ..).شهريه و تاريخ ثبت نام و مدارك ثبت نام،(اطالعات بيشتر  توانند براي كسب اوطلبان ميد -7  034-33243628 :نمابر     33243630

www.kermanihe.ac.ir  نمايندمراجعه.  
بـه   -2 .شـود  اي در نظـر گرفتـه مـي    تخفيف ويـژه  مؤسس هيأتبه دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه  -1 :رامسرـ مؤسسه غيرانتفاعي كسري  * 

   46915-111: صندوق پستي      .)ابريشم محله( كوچه ارشاد ،مطهري خيابان ،رامسر: نشاني -3. گردد پرداخت مي      ليوام تحصي دانشجويان دانشجويان از طريق صندوق رفاه
     www.kasraramsar.ac.ir :نشاني اينترنتي  011-55221281 :تلفن
و  33441772	:تلفـن   5715938911: كدپسـتي  .18پـالك   ،نـب بانـك صـادرات   ج ،خيابان دانشكده، اروميه :1ساختمان شماره  نشاني -1 :اروميه ـمؤسسه غيرانتفاعي كمال  * 

اروميـه،  : 3ساختمان شماره  نشاني -3  044-33476462 :تلفن .روبروي بانك صادرات ،خيابان دانشكده: اروميه: 2ساختمان شماره نشاني  -2   044-33466570: مابرن 334477059
  www.kamal.ac.ir :نشاني اينترنتي             044-33473541 :تلفن . )ع(م حسنطرف مسجد اما هب ،1كوي  ،خيابان دانشكده

بـه آمـار قبـولي     توجهبا  -2	.باشد معماري در شمال كشور مي تخصصي هنر و مؤسسهدر طرح آمايش سرزمين تنها  اين مؤسسه -1 :نوشهر ـمؤسسه غيرانتفاعي كمال الملك  * 
داراي كتابخانه مؤسسه  -3. واخالقي آنان مبذول خواهد شد	علمي	هاي موفقيت	و	ريزي اي نسبت به امور برنامه خارجي اهتمام ويژه هاي داخلي و گاهدر دانش مؤسسهالتحصيالن اين  فارغ

   4651736817 :كدپستي         .60پالك ،خيابان رازي ،نوشهر	:نشاني -4 .باشد استادان مي اطالعات ويژه دانشجويان و مركز تحقيقات و ،تخصصي
   www.kamalolmolk.ac.ir :اينترنتي	نشاني                      011-52337477-52332197 :تلفن
  .گيرد تعلق ميبراي دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه در اين مؤسسه  :كميل ـ كردكويمؤسسه غيرانتفاعي * 
  www.kowsar.ac.ir :نشاني اينترنتي 028-33574030: تلفن .97پالك .)ع(مهئبروي مسجد جواداالرو ،آهن خيابان راه ،قزوين: نشاني :كوثر ـ قزوينمؤسسه غيرانتفاعي * 
و جهـاني تخفيـف در   	آوران علمي و ورزشي در سطح ملي ته و هر ورودي و همچنين به مدالـوم هر رشـجويان رتبه اول تا سـبه دانش -1 :رشتـ   مؤسسه غيرانتفاعي كوشيار* 
 -4. توانند از وام شهريه برخوردار شـوند  دانشجويان مي -3. پذيرد صورت مي مؤسـسههاي متعلق به  جويان دختر در خوابگاهـخوابگاه براي كليه دانش تأمين -2. دهريه داده خواهد شـش

    41639-14389 :كدپستي.  86 خيابان	انتهاي ،گلسار، رشت: نشاني -5 .كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد
   www.kooshyar.ac.ir :اينترنتي نشاني         013-33124501 :نمابر          33124498-33124497 :تلفن
 تـامين  در مـورد موسسه هيچگونه تعهـدي   -2. شدتخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد % 25به دانشجويان رتبه اول هر دوره  -1 :سمنان ـمؤسسه غيرانتفاعي كومش  * 

، طبـق ضـوابط وزارت علـوم    -3. آوردهـاي الزم را بـه عمـل خواهـد      هاي مناسب در سطح شهر همكـاري  خوابگاه براي برادران و خواهران ندارد ولي در زمينه تهيه پانسيون و خوابگاه
    35149-18999 :كدپستي .روشن خيابان شهيد احمدي ،شرق مصلي ،ميدان استاندارد ،سمنان: نشاني -4. گيرد ميبه دانشجويان متقاضي وام تعلق  تحقيقات و فناوري

    www.kumesh.ac.ir: اينترنتي نشاني             023-33439792 :نمابر      33439790-93 :تلفن
وام شهريه ازطريق 	پرداخت -2 .شد واهدخ منظورشهريه يلي تخفيف ـال تحصــنيمس پايان هر ته درـتاز هررشـجويان ممـبراي دانش -1 :گلستان ـ گرگان  مؤسسه غيرانتفاعي* 

كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حـوادث   -4. عمل خواهد آمد به	، هماهنگيپرداخت شهريه دانشجويان شاهد از جانب بنياد شهيددر مورد  -3 .صورت مي پذيرد صندوق رفاه دانشجويان
كتابخانـه الكترونيكـي،    سـايت رايانـه،  شامل  امكانات آموزشي و رفاهيمؤسسه داراي  -6 .لي امكان پذير استنيمسال تحصيتقسيط پرداخت شهريه در طول  -5. برخوردار خواهند شد

 كالنتـري   شـهيد 	بلـوار ، گرگـان : نشـاني  -8 .باشـد  فاقد خوابگاه دانشجويي مي مؤسسه -7 .باشد مي... .و دانشجويي	خدمات رايگان مشاوره	و	اردوهاي زيارتي و تفريحي سالن ورزشي،
      www.golestan.ac.ir:نشاني اينترنتي      017-32627322: نمابر  32627340-4: تلفن .    روبروي پارك ،شهريار	شهرك	،)كمربندي(

شجويان ممتاز هر رشته ه بر اين به دانوعال .دهد و باالتر تخفيف درشهريه اختصاص مي 17به كليه دانشجويان داراي معدل  مؤسسه -1 :گنجنامه ـ همدان  مؤسسه غيرانتفاعي* 
تخفيف در شهريه ثابت اختصـاص يافتـه   % 25هاي شاهد و ايثارگر  به فرزندان محترم آزادگان، جانبازان و خانواده مؤسسه مؤسس هيأتبراساس مصوبه  -2 .گردد تخفيف ويژه اعطا مي

   .جويان دختر و پسر غيربومي استداراي خوابگاه خودگردان دولتي و خصوصي تحت نظارت، براي اسكان دانش مؤسسه -3 .است
 ،شهرسـتان رودبـار   ،گـيالن  :نشاني -2. باشد نفر مي 400داراي امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي و داراي خوابگاه با ظرفيت  اين مؤسسه -1 :گيل ـ رودبار  مؤسسه غيرانتفاعي* 

    013-34672257 و 34675447  :تلفن         .)عج(انتهاي خيابان وليعصر ،آباد شهر رستم
، تحقيقات و فنـاوري در نظـر گرفتـه شـده     سال با توجه به مصوبه وزارت علوموام شهريه صندوق رفاه دانشجويان در هر نيم -1 :گرگان ـمؤسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  * 

.  در نظر گرفته شده اسـت  ...)تخفيف شهريه و( مؤسسهوابسته به 	دانشجويي	مدادوام صندوق تعاون و ا -2 .شود بازپرداخت اقساطي آن نه ماه بعد از فراغت از تحصيل شروع مي است و
عمـل خواهـد    به حمايت مالي پژوهشيـ   از مقاالت همايشي و علمي -4 .مؤسسهالمللي براساس ضوابط  ملي و بين	ز رتبهئارائه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حا -3

هـا،   هـا، آتليـه   شـامل كـالس   مناسـب  داراي فضـاي مناسـب آموزشـي و پژوهشـي    مؤسسـه   -6 .گـردد  اعطـا مـي   رتبه برترحائز براي دانشجويان  درصد 25تا  تخفيف شهريه -5 .آمد
    .5المعي  ،خيام دهم ،كوي خيام ،بلوار شهيد كالنتري، گرگان :نشاني -7. باشد مي هاي تخصصي ها و آزمايشگاه كامپيوتري، كارگاه	هاي سايت
     www.LameiGorgani.ac.ir: نشاني اينترنتي          017-32627951-32627953-32627958-32627959 :تلفن
، از دانشجويان صندوق رفاه	توانند مطابق با بودجه مصوب دانشجويان مي -2 .باشد داراي خوابگاه خودگردان مي مؤسسه -1 :قال آق ـمؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان  * 

خيابـان   ،خرمشـهر  متري 30 ناخياب ،شهرستان آق قال ،استان گلستان	:نشاني -4 .گيرد هاي برتر تخيف شهريه تعلق مي به دانشجويان رتبه -3 .مند شوند وام دانشجويي بهره تسهيالت
   loghmanhakim.ac.ir :نشاني اينترنتي  017-34522409 :نمابر 34528612-13 :تلفن     .روبروي پارك ،متري شهيد فهميده 20
واحـد مشـاوره    و كتابخانه تخصصي، مركز اينترنـت  -2. شود تخفيف ويژه در شهريه در نظر گرفته مي نيمسالبراي دانشجويان ممتاز هر  -1 :بوشهرـ مؤسسه غيرانتفاعي ليان  * 

   www.ielian.ac.ir :نشاني اينترنتي  077-33336010 :نمابر     33336014 :تلفن .طبقه دوم، 8كوچه ليان  ،روبري فرش مشهد ،خيابان ليان ،بوشهر: نشاني -3. باشد فراهم مي
دانشـگاه   ،ميـدان سـهرودي   ،سـنندج  :نشـاني  -3. باشـد  مي مؤسسهيار تدانشجو تمام وقت در اخ -2 .باشد داراي خوابگاه نمي مؤسسهاين  -1 :سنندج ـمؤسسه غيرانتفاعي ماد  * 

  087-12259915: نمابر      12259914 :تلفن            .4بلوك  ،فرهنگيان
 كارشناسـي و  مقـاطع كـارداني،   به كليه دانشـجويان متقاضـي در  كه باشد  خواهران مي ويژه مجهز هاي داراي خوابگاه مؤسسهاين  -1 :نور ـمؤسسه غيرانتفاعي مازيار رويان  * 

 هـا،  زمـان كـالس   بـراي اطـالع از  دانشـجويان   -2. براي اسكان در پانسيون مناسب انجام پذيرفته است ي الزمها براي دانشجويان پسر نيز هماهنگي و گيرد كارشناسي ارشد تعلق مي
     .نمايندمراجعه  www.maziar.ac.ir :نشانيبه  مؤسسهبه وب سايت  توانند مي مؤسسهاين  آشنايي با اساتيد هاي كارشناسي ارشد و هاي پژوهشي گروه زمينه ها و گرايش

    58817-53893: كدپستي        .روبروي پارك مولوي ،خيابان چمران شمالي ،سلماس ،غربي آذربايجان: نشاني :معراج ـ سلماس فاعيمؤسسه غيرانت* 
   0443-5236131 :نمابر       5239290 و  5225949 :تلفن

ـ مؤسسه غيرانتفاعي * داوطلبان بـراي آشـنايي    -2. عمل خواهد آمد شدگان به خودگردان براي پذيرفتهخوابگاه  تأمين منظور بههماهنگي الزم  -1 :تهران معماري و هنر پارس 
 www.parsuniversity.ir :بـه نشـاني   اينترنتي مؤسسه	پايگاهبه  مؤسسههاي علمي، آموزشي و پژوهشي  ها و توانايي علمي اساتيد و فعاليت ، ويژگيمؤسسهبيشتر با سطح علمي 

   021-88330904-6 :تلفن    .   18شماره  ،انتصاريه ،خيابان دوم ،كارگر شمالي ،تهران: نشاني -3. مراجعه نمايند
به دانشجويان ممتاز و برگزيده المپيادها، مسابقات علمي، هنري، فرهنگي، ورزشي، قرآني و استعدادهاي درخشان و مخترعين طبـق   -1 :آباد مغان ـ پارس  مؤسسه غيرانتفاعي* 

 ،اسـتان اردبيـل  : نشـاني  -3. هاي باقيمانـده اخـذ خواهـد شـد     صورت انصراف دانشجو در هر مرحله از تحصيل، شهريه ثابت ترم در -2. گيرد تعلق ميضوابط مربوط تخفيف در شهريه 
    www.moghan.ac.ir: نشاني اينترنتي  045-232732902: نمابر  32732903: تلفن .تر از مصلي پايين، خيابان امام، آباد پارس

در  -2 .شـوند  درصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسـال اول برخـوردار مـي   20از  ،باشد 17دانشجوياني كه معدل كارداني آنان باالتر از  -1 :رفسنجان ـ  نتفاعي مفاخرمؤسسه غيرا* 
در  مؤسسهدانشجوياني كه به نمايندگي از  -3. واهد شدبعد تخفيف داده خ نيمسالدرصد در شهريه ثابت  10و  20 ،30به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معدل  نيمسالپايان هر 

شـدگان   دريافت شهريه پذيرفتـه  -4. از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد ،ز رتبه اول تا سوم گردندئهنري و ورزشي در سطح كشور يا استان حا ،فرهنگي ،هاي علمي مسابقات يا رقابت
    034-34256448 :نمابر  34266573 و 34266572 :تلفن       7717738315 :كدپستي     .5پالك  ،24 ابوذر ،خيابان ابوذر ،انرفسنج: نشاني -5. پذير است امكان صورت اقساط هب

م را كسـب  سـو  هاي اول تـا  بين هم دوره هم ورودهاي خود رتبه كه در دسته از دانشجوياني آن تحصيليدر شهريه  اين مؤسسه :اردبيل ـمؤسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  * 
     .شود مي قائلي ا تخفيف ويژه ،نمايند



 ها پيوست/ سومفصل                                                             1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت
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  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
داوطلبـان   -2 .شـود  داده مـي تخفيـف  شهريه ثابـت  درصد  15و  30 ،50به ترتيب هر رشته رتبه اول، دوم و سوم به ممتازين علمي  -1 :ـ بندر انزلي موجمؤسسه غيرانتفاعي * 
    .حاصل نمايندتماس   013-44444770و  44422810 :هاي تلفنبا  ،اطالعات بيشتر توانند براي كسب مي
ابتـداي شـهرك    ،طالقاني	اهللا بلوار آيت ،)ره(بلوار امام خميني ،آبيك قزوين: نشاني -2. گيرد به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه تعلق مي -1 :ـ آبيك موالنامؤسسه غيرانتفاعي * 

   www.molana.c.ir :نشاني اينترنتي           028-32895220 :تلفن .قدس
دانشـجويان متقاضـي تعلـق    	وام شهريه تحصيلي مطابق ضوابط به صورت تخصيص تسهيالت از طرف صندوق رفاه دانشجويان، در -1 :ايوانكي ـمؤسسه غيرانتفاعي مولوي  * 

    35916-15862 :ستيكدپ. بهشتي	بلوار شهيد ،ميدان معلم ،ايوانكي شهر ،جاده تهران به گرمسار 55كيلومتر  :نشاني -2 .خواهد گرفت
    www.molavi.ac.ir :اينترنتينشاني            023-34521937 و 34521935 :نمابر          58497503 و 34521936 :تلفن
 و) ره(امام خميني امداد	، كميتهانگرايثار امور اخذ شهريه همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و برايدر اين موسسه  -1 :كاشانـ علم  مؤسسه غيرانتفاعي مهد* 

در اختيـار  ، انشجويانددرخواست  صورت درخوابگاه خودگردان  -3. شود امنا تخفيف شهريه داده مي هيأتبه دانشجويان ممتاز برابر مصوبه  -2. گيرد صورت مي كشور بهزيستيسازمان 
     1357/87135: پستي صندوق         8717638751 :كدپستي  .مدرسه راهنمايي	كوي ،بان مالفتح اهللاخيا ،)ع(چهارراه امام جواد ،كاشان: نشاني -4. گيرد قرار مي آنان
     www.mahdeelm.ac.ir :نشاني اينترنتي         031-55245793 :دورنگار      55245792-5 :تلفن
خودگردان براي دانشجويان دختر 	امكان استفاده از خوابگاه -2. شود تخفيف در نظر گرفته ميشهريه ثابت % 100براي دانشجويان برتر تا  -1 :كرمان ـ  مؤسسه غيرانتفاعي مهر* 

شـهرك   ،چهار راه جوپـاري  ،كرمان: نشاني -4. آيد عمل مي بهمقررات 	و	شهيد و امور ايثارگران و ساير نهادهاي حمايتي بر اساس ضوابط همكاري الزم با بنياد -3 .غيربومي وجود دارد
   www.mehrkerman.ac.ir :نشاني اينترنتي                3242650-7 :تلفن           .يابان سماخ ،خواجو

 .باشـد  مـي .. .امكانات آموزشي و آكادميك از جمله سايت رايانه، آزمايشـگاه، كتابخانـه، سـالن ورزش و    داراي اين مؤسسه -1 :آستانه اشرفيه ـمؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان  * 
  .آستانه اشرفيه ،استان گيالن: نشاني -3. دهد درصد شهريه تخفيف ويژه ارائه مي 50تا  30از  مؤسس هيأتبه دانشجويان ممتاز براساس مصوبه  سهمؤساين  -2

    www.mehrastan.ac.ir: نشاني اينترنتي           013-42166106 :نمابر          42166100-4 :تلفن
در شـهريه   با ارائـه مـدارك مسـتند    ،باشد مي مهرآورانآموزش عالي  مؤسسه اول آنها در انتخاب رشته،اولويت به دانشجوياني كه  -1 :كرمان ـمؤسسه غيرانتفاعي مهرآوران  * 

دانشـجويان   بـه  -3 .خواهد گرفت تخفيف در شهريه ثابت تعلق ،و باالتر باشد 16نمرات كارداني آنها  دانشجوياني كه ميانگينبه  -2. ثابت نيمسال اول تخفيف مناسب داده خواهد شد
صورت نيـاز    دانشجويان غيربومي در -4. نيمسال تحصيلي تخفيف مناسب در شهريه ثابت داده خواهد شد در هر، باشد17كه ميانگين نمرات آنها حداقل  مؤسسهرتبه اول تا سوم  ممتاز

تحقيقـات و   وزارت علـوم،  دانشـجويان  توانند از وام دانشجويي صـندوق رفـاه   ن براي پرداخت شهريه ميدانشجويا -5. معرفي خواهند شد مؤسسههاي خودگردان نزديك به  به خوابگاه
خيابـان شـهيد    ،كرمـان  :نشـاني  -7 .خواهنـد بـود   دانشجويان از مزايـاي بيمـه دانشـجويي برخـوردار     -6 .نمايند استفاده دانشجو بودجه از طرف صندوق رفاه تأمينفناوري در صورت 

      mehravaran.ac.ir:اينترنتينشاني  0341-2445988-2444848 :تلفن .آذر و سه راه بهمنيار 24حدفاصل چهارراه  ،)اقبال(نامجو
و  30 ،50دوم و سوم در هر رشته و هر نيمسال به ترتيـب از   ،دانشجويان رتبه اول -2. باشد داراي خوابگاه دختران مي مؤسسه -1 :مهرآيين ـ بندر انزلي  مؤسسه غيرانتفاعي* 
 :نشـاني  -4. گردنـد  تخفيـف شـهريه مـي    درصـد 10مشـمول   ،انتخاب نماينـد خود  اولويت اولاين مؤسسه را به عنوان دانشجوياني كه  -3. شوند مند مي بهرهتخفيف شهريه درصد  10

   013-44444128و  44444127 :تلفن         .نبش دريادالن يكم ،ساحل قو ،خيابان اطبا ،بندرانزلي
   خيابان كيميا  ،خيابان فهيم ،سردشت ،اراك: نشاني -2. باشد صورت خودگردان مي هخوابگاه ب -1 :اراك ه غيرانتفاعي مهرمؤسس* 
المللـي خلـيج    د بـين جنب دانشگاه آزاد اسالمي واحـ  ،خيابان دانشگاه ،)ع(ميدان امام حسين ،مينوشهر ،منطقه آزاد اروند ،آبادان: نشاني :اروند ـ آبادان  مؤسسه غيرانتفاعي مهر* 

     www.mehrarvand.ac.ir: اينترنتينشاني  -  063253373431 نمابر -  063253373427الي  32  :تلفن. فارس
مؤسسه  -3. شود مي نظر گرفته	درتخفيف شهريه  براي دانشجويان رتبه اول تا سوم -2. باشد مي داراي خوابگاه ويژه برادران مؤسسه -1 :رفسنجان ـ  مؤسسه غيرانتفاعي ميثاق* 

بلـوار   ،رفسـنجان  :نشـاني  -5. تعلق خواهد گرفت) رفاه دانشجويان	صندوق(به كليه دانشجويان واجد شرايط وام تحصيلي  -4.  باشد ميهاي تخصصي  كارگاه داير دارايهاي  براي رشته
   misagh.ac.ir :نشاني اينترنتي         034-34356674: نمابر          34356764 , 34356761 , 3435675 :تلفن       ميدان خاتم االنبياء ،واليت

 نفرات برتر به دانشجويان ممتاز، ،مؤسسهنامه تخفيف شهريه  براساس آيين -2 .خواهد يافت اختصاص وام دانشجوييبه دانشجويان  -1:  گرگان ـمؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد  * 
به  -3. گيرد تخفيف شهريه تعلق مي دارند، مؤسسهاين  در يك دانشجو هايي كه بيش از خانواده دانشجويان داراي عناوين علمي و برتر، گرپژوهش ،كارداني به كارشناسي ناپيوستهآزمون 

  4جنب عدالت ، )جع(خيابان وليعصر ،گرگان :نشاني -4 .گيرد شهريه تعلق مي	تخفيف درصد 25 ،انتخاب نمايندخود  اولويت اولعنوان  اين مؤسسه را بهدانشجوياني كه 
   www.Mirdamad.ac.ir :نشاني اينترنتي          017-2249472-3 :تلفكس           49166-53989 :كدپستي

    5166811445	:كدپستي .فلكه دكتر حسابي ،طرف ميرداماد  هب ،راهنمايي رانندگي ،تبريز :انينش :تبريز ـمؤسسه غيرانتفاعي ميزان * 
   www.mizan.ac.ir:نشاني اينترنتي        041-33801402 :نمابر           33826806-8 :تلفن
    www.miaad.ac.ir :نشاني اينترنتي  044-42350670-3 :تلفن.  ساختمان ميعاد ،خيابان مردوخ، قاضي خيابان محمد، مهاباد: نشاني :مهاباد ـ ميعادمؤسسه غيرانتفاعي * 
   017-35231986 :نمابر    35231985-9: تلفن .نبش بلوار بسيج ،خيابان پاسداران، مينودشت، گلستاناستان : نشاني :ينودشتم ـ ميالد گلستانمؤسسه غيرانتفاعي * 

   www.miladgihe.ac.ir :نشاني اينترنتي
كمـك شـهريه بـه دانشـجو     	وام ،تحقيقات و فناوريصورت اختصاص اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،   در -1 :تبريز ـ  )ص(مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم* 

رتبه و معدل اول رشته  -3. گذارد برخوردار شوند اختيارشان مي	در مؤسسهاز وام كمك شهريه كه  ،توانند عالوه بر وام كمك شهريه صندوق رفاه دانشجويان مي -2. پرداخت خواهد شد
در طول  -5. نمايندشود استفاده  اداره مي مؤسسهتوانند از خوابگاه خودگردان كه زير نظر  دانشجويان دختر غيربومي مي -4. دباش در شهريه ثابت آن نيمسال برخوردار مي% 50از تخفيف 

 ،بعـد از تقـاطع دامپزشـكي    ،نآهـ  خيابـان راه  ،تبريز: نشاني -6. نماينداستفاده  ،باشد صورت رايگان مي هو ب مؤسسهسازي كه در داخل  هاي توانمند توانند از دوره تحصيل، دانشجويان مي
    www.ucna.ac.ir :نشاني اينترنتي              041-34421999 :تلفن           1283پالك 

 ايـام  19لغايـت   16كه عده به حد نصاب برسد از سـاعت    هاي كارمندان دولت و بخش خصوصي در صورتي كالس -1 ):صفهانا( نجف آباد ـآباد   مؤسسه غيرانتفاعي نجف* 
رتبـه   ،درصـد  50به دانشجويان ممتاز رتبـه اول   -3. باشد هاي حومه برقرار مي سرويس رفت و آمد به سمت اصفهان و شهرك -2. هفته و روزهاي پنجشنبه و جمعه تشكيل خواهد شد

 دانشـجويان تقاضا كرده و بـه   اناز صندوق رفاه دانشجويرا  يمسالنوام شهريه سه  ،دانشجويانبا درخواست  -4. شود درصد تخفيف شهريه ثابت داده مي 20درصد و رتبه سوم  30دوم 
 كشـور  بهزيسـتي سازمان  ،)ره(امام خميني  دانشجويان تحت پوشش كميته امداد -6 .نام نمايند توانند ثبت دانشجويان شاهد و ايثارگر نيز بدون پرداخت شهريه مي -5 .شود وام داده مي

   .نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي ،)ره(خيابان امام خميني ،آباد نجف: نشاني -7 .مند شوند وط بهرهتوانند از تخفيفات مرب نيز مي. ..و
     www.ncst.ir :نشاني اينترنتي          031-42443773و  42443771و  42443774و  42455447: تلفن
  076-33554854 :نمابر  33563376 :تلفن  31نبش كارگر  ،بلوار كارگر ،جمهوري اسالميبلوار  ،بندرعباس: نشاني :مؤسسه غيرانتفاعي نداي دانش ـ بندرعباس* 

    nedayedanesh.ac.ir :نشاني اينترنتي
     044-33363940 :نمابر  33364730 :تلفن     42-40پالك  ،3كوي  ،2 خيابان والفجر ،اروميه: نشاني :اروميه ـ نژندمؤسسه غيرانتفاعي * 

    www.nazhand.ac.ir :ينشاني اينترنت
ـ   -2. نيمسال از تخفيف شهريه برخـوردار خواهنـد بـود    دانشجويان ممتاز در هر -1 :اصفهان ـمؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان  *  ات آزمايشـگاهي، كارگـاهي و   تجهيـزات و امكان

دريافـت كمـك    منظـور  بههاي الزم  پيگيري مؤسسه -4. اي پژوهشي در نظر گرفته شده استجوايز نقدي براي برونداده -3 .داير است مؤسسهسيم در  اي مورد نياز و اينترنت بي رايانه
هماهنگي الزم براي معرفي دانشجويان  مؤسسه -5. عمل خواهد آورد طريق صندوق رفاه دانشجويان را بهبراي كليه دانشجويان واجد شرايط از ) وام شهريه دانشجويي(هزينه تحصيلي 

  1001 پالك ،ان شهيد جعفر مراديانخياب ،خيابان فروردين غربي ،)عج(خيابان وليعصر ،بهارستان ،اصفهان: نشاني -6. دان را انجام خواهد دادهاي خودگر به خوابگاه
  www.naghshejahan.ac.ir :نشاني اينترنتي          031-36817000 :نمابر       36826055-8 :تلفن
   034-43213377 :تلفن .      شهريور17ميدان  ،جيرفت ،استان كرمان: نينشا :جيرفت ـ نگينمؤسسه غيرانتفاعي * 
  .گيرد تخفيف شهريه تعلق مي رشته به نفرات برتر هر -2 .باشد مي داراي خوابگاه خودگرداناين مؤسسه  -1 ):لرستان( كوهدشت ـمؤسسه غيرانتفاعي نوآوران * 
   www.noavaran.ac.ir :نشاني اينترنتي           066-32623256 :تلفن
اي مـورد نيـاز در    تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و رايانه -2. باشد گردان براي دانشجويان دختر مي داراي خوابگاه خود مؤسسهاين  -1 :ميمه ـمؤسسه غيرانتفاعي نور دانش  * 

وام شـهريه  ( دريافـت كمـك هزينـه تحصـيلي     منظور بههاي الزم  پيگيريمؤسسه  -4 .شوند يمند م هاي اول، دوم و سوم از تخفيف شهريه بهره دانشجويان رتبه -3 .داير است مؤسسه
  031-45427601-5  :تلفن   .انتهاي خيابان حافظ ،ميمه ،اصفهان :نشاني .براي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان به عمل خواهد آورد )دانشجويي

   www.nourdanesh.ac.ir :نشاني اينترنتي
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  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ط و ضوابط عمومي و اختصاصي، آدرس، شماره تلفن و نشاني اينترنتي برخي دانشگاهشراي
.  باشد موجود ميخوابگاه براي خواهران  -2. گيرد تخفيف شهريه تعلق مي نفرات اول و دوم و سوم  هر رشته و نفرات برگزيده ورزشي به -1 :اردبيل ـ نوينمؤسسه غيرانتفاعي * 

   045-33635505 :تلفن . اداره كل پست	جنب ،بزرگراه شهدا ،يلاردب: ها برگزاري كالس نشاني محل -4. نمايد برگزار مي اردوهاي علمي و زيارتيمؤسسه  -3
بـراي خـواهران پذيرفتـه شـده      مؤسسـه اين  -2. اند را انتخاب نموده مؤسسهداوطلب برتر هر رشته كه اين  3اعطاي تخفيف ويژه به  -1 :تاكستان ـ نيكانمؤسسه غيرانتفاعي * 

بـه خـانواده    -4. گـردد  و بالعكس با اخذ هزينه فراهم مـي  مؤسسهسرويس رفت و برگشت از تهران و كرج به  -3 .)مكان براي برادراندر صورت ا. (خوابگاه خودگردان ارائه خواهد نمود
طـاي تخفيـف بـه    اع -6. بعـد نيمسـال  اعطاي تخفيف ويژه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشـته و اعمـال آن در    -5. گردد درصد اعطا مي 100معظم شهدا و جانبازان تخفيف 

   Nikan.ac.ir :نشاني اينترنتي   028-35248330-2 :تلفن .  شمالي بهمن 22 خيابان، )ره(خميني امام بلوار ،تاكستان ،قزوين: نشاني -6. مسابقات ورزشي هاي برتر رتبه
   011-44789217 :تلفن        .  )ره(خميني امام يابانخ ،محمودآباد ،مازندران: نشاني :محمودآباد ـمؤسسه غيرانتفاعي نيما * 
همكـاري بـا بنيـاد شـهيد و امـور       -2. از تخفيف شهريه برخـوردار خواهنـد شـد    نيمسالدانشجويان داراي رتبه اول تا سوم در هر  -1 :جام وحدت ـ تربت  مؤسسه غيرانتفاعي* 

وام  -4. باشـد  خودگردان براي دانشـجويان غيربـومي مـي   	داراي خوابگاه مؤسسهاين  -3. هد آمدعمل خوا به ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر
   051-52533866 :نمابر          52529257 :تلفن.           مشهدـ كيلومتر يك جاده تربت جام : نشاني -5. گيرد كمك شهريه به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي

   054-33294453نمابر  -   33294456 :تلفن .       بلوار بزرگمهر ،زاهدان: نشاني :زاهدان هاتف ـمؤسسه غيرانتفاعي * 
  0151-2133979	:نمابر      2133971-3: تلفن        48161-13919 :كدپستي        5كيلومتر  ،آباد بلوار فرح، ساري، مازندران: نشاني :ساري ـمؤسسه غيرانتفاعي هدف * 

    www.hadaf.ac.ir: نشاني اينترنتي
 ،كوچـه تختـي   ،29انتهاي دريا  ،خيابان طالب آملي ،آمل: نشاني -2 .صورت خودگردان تحت نظر دانشگاه وجود دارد خوابگاه دانشجويي به -1 :آمل ـ  مؤسسه غيرانتفاعي هراز* 

   www.haraz.ac.ir: نشاني اينترنتي       011-44296834 :نمابر          44265743-44298308-44296832-44296835 :تلفن .سمت چپ
در هـر نيمسـال    مؤسسهبراساس ضوابط  به باال و همسران و فرزندان شهدا % 25جانبازان  ،آزادگان ،به دانشجويان رتبه اول تا سوم -1 :هرمزان ـ بيرجند  مؤسسه غيرانتفاعي* 

نرسـيده بـه ميـدان     ،بلـوار سـجاد   ،بيرجند ،خراسان جنوبي	:نشاني -3. باشد براي خواهران و براداران محيا مي خوابگاه خودگردان با امكانات مناسب -2. شد داده خواهدشهريه تخفيف 
   www.bir‐hormozan.ac.ir: اينترنتينشاني              056-32425151 :تلفن .          تمناي باران

روبروي شـهرك   ،بعد از ايستگاه راه آهن ،دروازه شيراز ،اصفهان: نشاني -2. باشد و سالن ورزشي مي اهداراي خوابگ مؤسسهاين  -1 :اصفهان ـمؤسسه غيرانتفاعي هشت بهشت  * 
         www.hashtbehesht.ac.ir: نشاني اينترنتي           031-36540830 :نمابر          36540168 :تلفن      8169179989 :كدپستي         .آزمايش

لذا دانشجويان به . نداردارائه خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان گونه تعهدي در مورد  اين مؤسسه هيچ -1 :هگمتانه ـ همدان مؤسسه غيرانتفاعي * 
 روبروي بانك تجارت دانشـگاه بـوعلي   ،روشن ابتداي بلوار شهيد احمدي ،پژوهش	چهارراه ،انهمد: نشاني -2. شوند در سطح شهر همدان معرفي مي) خصوصي(هاي خودگردان  خوابگاه

    hegmataneh.ac.ir :نشاني اينترنتي    081-38370096 :نمابر  38371985 :تلفن         6517713757 :كدپستي  268و  270پالك  ،سينا
    71356–45994كدپستي  .خيابان خيام، خان زند كريم بلوار ،شيراز: نشاني :شيراز ـمؤسسه غيرانتفاعي هنر * 
   )2و  1داخلي ( 0662-4443991: تلفن . جنب كارخانجات نساجي، جاده كمربندي، بروجرد:نشاني :بروجردـ ياسين  مؤسسه غيرانتفاعي* 
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 دهمحل درج شماره پرون

    
 

  

  ي كاردانهاي  تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دورهنمرات و فرم مخصوص ميانگين 
  1394سال ورودي كارداني به كارشناسي ناپيوسته شركت در آزمون  متقاضي

  

  باسمه تعالي

                    
  1394/      /         : تاريخ                

  ............................................ :شماره                          

   ................................................ :به شماره شناسنامه ............................................. :فرزند ............................................................................: ينام خانوادگ  و  نام :دانشجو :از

  ............................. :در سال تحصيلي  ...................................................................................................................... :ي رشتهورود ............................. :متولد سال                 

   .................................................................................................................................................................... مؤسسه آموزش عالي/ معاونت محترم آموزشي دانشگاه  :به

  با سالم و احترام
  .......................................................................................................................... نام و شركت در رشته امتحاني خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه متقاضي ثبت

پايان نيمسال اول سال تحصيلي واحدهاي گذرانده اينجانب را تا نمرات و باشم، ميانگين  مي 1394سال كارداني به كارشناسي ناپيوسته آزمون ورودي 

  . زمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييدجهت اعالم به سا 94-1393

  
 

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو
  

 1394/       /          :تاريخ تكميل فرم
  

  

   ..............................................به شماره شناسنامه ..........................................فرزند ....................................................... آقاي/شود كه خانم وسيله تأييد مي بدين
  واحدهاي نمرات و بوده و ميانگين  ................................................................................................................دانشجوي سال آخر رشته   13   متولد سال    

  صحيح        اعشار                                                                                                                                                                                   
  20تا  0مؤسسه آموزش عالي، برمبناي  / ن دانشگاهدر اي 1393- 94پايان نيمسال اول سال تحصيلي گذرانده ايشان تا 

رانيده گذضمناً نامبرده تا تاريخ فوق                   واحد درسي . باشد مي                                                                     ـروفح و به
  .است

   

  معاون آموزشي                          
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                   

  
  :تذكرات

ضـمن درج كامـل    1394سـال  كارداني به كارشناسـي ناپيوسـته   متقاضي شركت در آزمون ورودي  كاردانيدانشجويان سال آخر دوره  - 1
، در )شـود  رقمي به داوطلب داده مي 16 گيريره نام و به همراه كد رقمي كه پس از پايان ثبت 6شماره (پرونده  ت خود و شمارهمشخصا
بـديهي اسـت آن دسـته از    . التحصـيلي خـود ارائـه نمايـد     ، اين فرم را در دو نسخه به حوزه معاونت آموزشي محـل فـارغ  »الف«قسمت 

در صـورتي كـه در     نـامي، اشـتباه درج نماينـد،    ن فرم اقدام ننموده و معدل خود را در تقاضانامه ثبـت داوطلباني كه نسبت به دريافت اي
  .شدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغو و با آنان مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد رديف پذيرفته

آن را تكميل، تأييد و پس » ب«ز داوطلبان مذكور، قسمت ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده ا دانشگاه -2
از مهر و امضاي معاون آموزشي، آن را ثبت و يك نسخه از اين فرم را تحويل داوطلـب و نسـخه دوم را در پرونـده دانشـجو بايگـاني      

درك بررسي و پاسـخ الزم را  نمايند، تا در صورت هرگونه استعالم در خصوص وضعيت معدل داوطلب، دانشگاه بتواند بر اساس اين م
  .ارائه نمايد

تـا در صـورت قبـولي بـه      داشـته   ، الزم است پس از دريافت فرم تأييد شده آن را نزد خـود نگـه  كاردانيدانشجويان سال آخر دوره  -3
در دوره  1393-94تا پايان نيمسال دوم سال تحصـيلي  دسته از دانشجويان سال آخر كه  آن ضمناً. مؤسسه محل قبولي ارائه نمايند

توانند نسـبت بـه ويـرايش و يـا درج      مي )زمان پرينت كارت شركت در آزمون( شده زمان تعييندر شوند،  التحصيل مي كارداني فارغ
  .التحصيلي و يا ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده خود اقدام نمايند معدل فارغ
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 نويس فرم تقاضانامه پيش/ها وستپي/ سومفصل                1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  انتخاب رشتهنام و  دفترچه راهنماي ثبت

  94دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي ناپيوسته   98 صفحه  نويس فرم تقاضانامه پيش/ها پيوست/  سومفصل 
 

  

 1394كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  ونو انتخاب رشته آزمنام  نويس تقاضانامه ثبت پيش
  

   :نام پدر - 3   :نام - 2  :نام خانوادگي  -1
  

    /       :سري و سريال شناسنامه - 6   :شماره شناسنامه - 5مرد         زن       :جنس -4
  

               سال  ماه  روز  

زرتشتي   كليمي      مسيحي   م     اسال    :دين - 9   :كد ملي - 8 1 3              :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
  جسمي و حركتي        كم شنوا         ناشنوا          بينا كم       نابينا   :  نوع معلوليت -18  )صرفاً براي متقاضيان صندلي چپ دست(

      

    باشم كارشناسي ناپيوسته در گروه غيرپزشكي مي) ب                         باشم كارشناسي پيوسته در گروه پزشكي مي) الف:   داراي مدرك تحصيلي -19
            

  )فوق ديپلم(عنوان مؤسسه اخذ مدرك   رقمي 4كد     )فوق ديپلم(عنوان رشته تحصيلي   رقمي 4كد   
  :شته تحصيليكد و عنوان ر -20

 :كد و عنوان مؤسسه محل اخذ مدرك -21      )فوق ديپلم(                        
  )فوق ديپلم(     

    

 

  سال  ماه        
: التحصيلي معدل مدرك فارغ -22

  1  3         :تاريخ اخذ مدرك فوق ديپلم -23 :صحيح  :اعشار       )فوق ديپلم(
  )ميانگين معدل واحدهاي گذرانده را درج نمايند 94و بهمن ماه سال التحصيل شهريور  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   

  آلماني    فرانسه    انگليسي :  زبان خارجي كه امتحان خواهم داد -26        :و عنوان رشته امتحاني كد -25
       

:        وضعيت اشتغال -27
  : هستم) متقاضي گروه پزشكي(كارمند رسمي و يا پيماني وزارت بهداشت  -1
  : علوم، تحقيقات و فناوري هستم كارمند رسمي و يا پيماني وزارت -2
  : هستم) هاي ويژه فرهنگيان متقاضي رشته(كارمند رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش  -3

  

  عنوان  كد مورد      
     )همين دفترچه 21مندرج در صفحه  71شماره دول براساس ج( :متقاضي موارد دستورالعمل مربوط به انتخاب رشته -28

    

    بلي .  باشم هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي مي مند به شركت در گزينش رشتهعالق -29
  نام شهرستان  رقمي 4كد     نام استان  رقمي 2كد   

  :بومي داوطلبتان اسكد و عنوان  -30
  :كد و عنوان شهرستان محل اقامت -31      )استان محل سكونت دائم داوطلب(     

  )براي تعيين حوزه امتحاني(                 
    

  

   :كدپستي -34  :تلفن همراه -33     :تلفن ثابت -32
  

  نام شهرستان  رقمي 4كد    نام استان  رقمي 2كد   
     :كد و عنوان شهر           :كد و عنوان استان: آدرس محل اقامت -35

    

   :منطقه شهرداري محل سكونت   :ادامه آدرس
  

   @                                  :)E-mail(لكترونيكي آدرس پست ا -36
                                        

  )همين دفترچه راهنما 77تا  29مندرج در صفحات  26تا  20شماره جداول بر اساس (: هاي انتخابي بر اساس اولويت عالقمندي كدرشته محل -37
  كد  اولويت  كد  اولويت  كد  اولويت  كد  اولويت  كد  لويتاو  كد  اولويت  كد  اولويت  كد  اولويت  كد  اولويت  كد  اولويت

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
  

41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
  

  . نمايم با آگاهي كامل فرم تقاضانامه را تكميل و تمام اطالعات درج شده را تأييد مي ،شرايط و ضوابط اين دفترچه راهنماضمن مطالعه كليه اينجانب 

  :متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان و يا ايثارگران -10
 رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران  -  3 رزمنده وزارت جهاد كشاورزي -            2رزمنده سپاه پاسداران  -1  
 همسر شهيد و مفقوداالثر   -  7فرزند شهيد و مفقوداالثر  -                          6آزادگان  -                            5ان جانباز -4  
 و باالتر % 25همسر جانبازان  -             11و باالتر % 25فرزند جانبازان  -                 10همسر آزاده  -                 9آزاده  فرزند -8  

          

  )هما(مدت حضور داوطلبانه در جبهه  -11
  :3و  2، 1فقط براي داوطلبان ارگان سهميه 

براي متقاضيان استفاده از سهميه (رقمي پيگيري  12كد   -12  اهــبه م
  :)مسلح جمهوري اسالمي ايران رزمندگان سپاه پاسداران و يا  ستاد كل نيروهاي

 )گان سپاه و ستاد كل نيروهاي مسلحويژه رزمند(رقمي  12محل درج كدپيگيري 
                          



 1394آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال نام و شركت در  ثبتدفترچه راهنماي 
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