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  :تذكرات مهم
در مراكـز آموزشـي   مـذاهب اسـالمي   غيرانتفاعي دانشگاه و  تهران  شهيد مطهري دانشگاه : تحصيلي هاي از كدرشته  يك شدگان هر دسته از معرفي  آن -

در صـورت  گرديـده    داراي شرايط خاص اعالم  تحصيلي  هاي شدگان رشته عنوان معرفي كه فهرست اسامي آنان به  زاهدان و سنندج بندرعباس، تهران،
در  شـركت   بـراي   آن   شـده  معرفـي  عنـوان   بـه    كه  يهاي رشته«مربوط  هاي محل و يا كدرشته محل كدرشته  ،رشته  انتخاب هنگام در   است  تمايل، الزم

در فرم انتخـاب رشـته اينترنتـي     )150تا  1از اولويت (در هر اولويتي كه تمايل دارند را  »اند شده معرفي  گزينش   و ساير مراحل  ، معاينه مصاحبه  مراحل
  .درج نمايند

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

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

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

  .باشد، در ابتداي رشته و يا در مقابل آن، نوع مقطع درج گرديده است اي مي ارشد يا دكتراي پيوسته و يا دكتراي حرفه
انتهـاي ايـن   ها و ضرايب هر يك از دروس امتحاني در زير گروه مربوط به گروه آزمايشـي علـوم تجربـي در جـدول      هر يك از زير گروه  و مواد امتحاني اختصاصي -

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

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

  .ارتقاء يافته است) بدون گرايش(به رشته كارشناسي بهداشت عمومي ، ها با بيماري  مبارزهو   خانواده  بهداشت  با دو گرايش  عمومي  بهداشتكارداني   رشته -
 (Ph.D) دكتـراي  و  ارشـد ناپيوسـته    كارشناسـي   در مقطـع   شناسـي كار  دوره  از طـي   ، پـس   شـدگان  پذيرفتـه   براي  تحصيل  ادامه  امكان  ،آزمايشگاهي  علوم  در رشته -

  .وجود داردنيز  )مرتبط  هاي رشته(
  مربـوط، ادامـه    ورودي  در امتحـان   از موفقيـت   توانند پـس  مذكور مي  تحصيلي  هاي رشتهو كارشناسي   كارداني  هاي دوره  التحصيالن فارغبا توجه به مطالب فوق، لذا * 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بـه  31/6/95تا   آنان  قانوني  خدمات  طرح  كه)  برادران و  خواهران از  اعم(  پزشكي  آموزشي  گروه  هاي رشته)  ديپلم فوق(  كارداني  هاي دوره  التحصيالن فارغ  كليه : تبصره
  خـدمات   طـرح   مذكور كه  هاي دوره  التحصيالن از فارغ  دسته  آن باشند و ساير ضوابط مي  به  توجه با  و دوم  اول  نيمسال  هاي هرشت  انتخاب  به مجاز برسد،  پايان 

 .باشند مي  پذيرش  ظرفيت  داراي  دوم  نيمسال  براي  هستند كه  هايي رشته  انتخاب  مجاز به رسد منحصراً مي  پايان  به 30/11/95 تا  آنان  قانوني
  شوراي اسالميمحترم مجلس  1392سال مصوبه از محل اصالح قانون عدالت آموزشي، دانشجوي بومي % 30سهميه پذيرش 

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

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

  .نمايد تعهد محضري اخذ مي
  .باشد ها مستلزم سپردن تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل به صورت غيرقابل خريد و جابجايي مي استفاده از اين سهميه -2
  .پذيرد از اتمام دوره تعهد انجام مي ارائه مدرك تحصيلي، بعد -3
  .باشند مجاز به فعاليت پزشكي در ساير نقاط كشور نمي ،زمان تعهدطول مدت آموختگان سهميه بومي در  دانش -4
  .باشد اولويت تحصيل دانشجوي بومي، در استان خود مي -5
  .پذير است ادامه تحصيل، پس از گذراندن نيمي از مدت زمان تعهد امكان -6
  .باشند ، تابع مقررات اين قانون ميسهميهنقل و انتقال مشموالن اين  -7
  . باشند هاي بعدي، كليه پذيرفته شدگان استفاده كننده از اين سهميه، مكلف به توديع سند تعهد مي به موجب قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحيه -8
صورت پذيرفته و اين افراد موظفند تا پايان ترم اول تحصيلي، نسبت به سپردن تعهد محضري بـه دانشـگاه    شدگان اين سهميه، بصورت مشروط نام از پذيرفته ثبت -9

  .گردد محل قبولي خود اقدام نمايند، در غيراينصورت قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي
وار ايجاد شـده، الزم اسـت دانشـگاه محـل قبـولي داوطلـب، بـا        هاي همج در مواردي كه به علت نزديك نبودن يك رشته در يك استان، سهميه بومي در استان -10

التحصيلي به دانشگاه استان بومي خود جهـت ارائـه خـدمت هـدايت      دانشگاه متقاضي ايجاد سهميه، در خصوص اخذ تعهد هماهنگي نموده تا داوطلب پس از فارغ
  .شود
  :مهم اتتذكر

خـود را برابـر     انسـاني   نيـروي   اليحـه  خـدمت   طرح  از تحصيل  از فراغت  باالتر، مكلفند پس  در مقطع  قبولي  صورت در  دامپزشكي  كارداني  مقطع  التحصيالن فارغ -1
  كشـور را كسـب    دامپزشـكي   سـازمان   موافقت دارد  باالتر ضرورت  مقطع در  نام ثبت  در موقع  التحصيالن از فارغ  دسته  اين  است  دهند، بديهي  مربوط انجام  مقررات

 .دشو نيز مي  قبل  سنوات  شدگان پذيرفته  شامل  تعهد خدمت  اين ضمناً .ايندنم
هاي علوم پزشكي اجرا  در دانشگاه .M.D.Ph.Dبرنامه آموزشي توآم  9/3/89ريزي علوم پزشكي مورخ  بر اساس مصوبه چهل و دومين جلسه شوراي عالي برنامه -2

  .هاي محل قبولي خود مراجعه نمايند توانند به واحد آموزش دانشگاه وص جزئيات آن ميشود كه پذيرفته شدگان براي كسب اطالعات در خص مي
نمايند، توجه داشته باشند كه  هاي علوم پزشكي سراسر كشور انتخاب مي هاي ويژه سهميه بومي استان تهران را در هر يك از دانشگاه محل  داوطلباني كه كدرشته -3

  .باشد شدگان ممنوع مي هاي علوم پزشكي محل قبولي بوده و هرگونه انتقال و جابجايي براي اين پذيرفته ر دانشگاهتا پايان دوره تحصيل موظف به حضور د
اسـتفاده   يابـد  به داوطلبان بومي استان خاصـي اختصـاص مـي    هاهايي كه كل و يا درصدي از ظرفيت آن سهميهو يا  مناطق محروم سهميهاز داوطلباني كه  :تعهدات

برابـر مـدت تحصـيل     3تا  2هاي مربوط براي بازگشت به نقاط تعيين شده و ارائه خدمت به ميزان  مطابق فرموظف به سپردن تعهد محضري م ،نمايند مي
  .باشند ميه به استان مربوطحسب نوع سهميه، 

  وه مربوطمواد امتحاني و ضرايب هريك از دروس در زير گر) علوم تجربي( 2هاي آزمايشي گروه آزمايشي  جدول زيرگروه
كد  نام گروه آزمايشي مواد امتحاني هاي آزمايشي ضرايب دروس به تفكيك زيرگروه  

1زيرگروه  2زيرگروه  3زيرگروه  4زيرگروه  5زيرگروه  گروه
1 1 4 1 0   شناسي زمين - 1

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



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  16 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

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

 )هاي روزانه دوره(
 اي ناحيه دكتراي عمومي 1پزشكي1

 اي ناحيه دكتراي عمومي 2داروسازي2

 قطبي دكتراي عمومي 1يدامپزشك3

 كشوري دكتراي پيوسته 1 دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي4

 اي ناحيه دكتراي عمومي 1 دندانپزشكي5

 كشوري كارشناسي ارشد 4كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد6

 كشوري كارشناسي 4 اديان و مذاهب8

 كشوري كارشناسي 1 * اعضاي مصنوعي 10

 كشوري كارشناسي 1 * بينايي سنجي 14

 كشوري كارشناسي 5* مديريت خدمات بهداشتي درماني 15

 استاني كارشناسي 1پرستاري16

 كشوري كارشناسي 4 تاريخ اسالم17

 كشوري كارشناسي 5 علوم ورزشي18

 كشوري كارشناسي 5 تربيت مربي عقيدتي سياسي19

 اي ناحيه ارشناسيك 4حسابداري20

 كشوري كارشناسي 5 آموزش تربيت بدني23

 كشوري كارشناسي 5 مديريت مناطق خشك و بياباني24

 كشوري كارشناسي 1 دبيري زيست شناسي25

 كشوري كارشناسي 2 دبيري شيمي26

 قطبي كارشناسي 1 روانشناسي27

 كشوري كارشناسي 4 زبان و ادبيات عربي28

 كشوري كارشناسي 1 * ايي شناسيشنو 31

 اي ناحيه كارشناسي 2 شيمي كاربردي32

 قطبي كارشناسي 4 علوم اقتصادي34

 كشوري كارشناسي 4 علوم انتظامي35

 كشوري كارشناسي 1 * علوم تغذيه 36

 كشوري كارشناسي 5 علوم سياسي37

 كشوري كارشناسي 4 علوم قضايي39

 كشوري كارشناسي 1 ذاييعلوم و صنايع غ40

 قطبي كارشناسي 1 * فيزيوتراپي 43

 كشوري كارشناسي 1 * كاردرماني 44

 قطبي كارشناسي 4 علم اطالعات و دانش شناسي45

 قطبي كارشناسي 5 كتابداري در شاخه پزشكي46

 كشوري كارشناسي 1 گفتار درماني48

 استاني كارشناسي 1مامايي49

 كشوري كارشناسي 5 * ي اجتماعيمددكار 50

 كشوري كارشناسي 4 معارف اسالمي53

 كشوري كارشناسي 5 مهندسي فضاي سبز56

 استاني كارشناسي 1 * اتاق عمل 62

 استاني كارداني 2 اي كارداني بهداشت حرفه63

 استاني كارداني 2 كارداني بهداشت محيط64

 استاني كارداني 1نيكارداني تكنسين پروتزهاي دندا66

 استاني كارداني 1 كارداني تكنولوژي پرتودرماني67

 اي ناحيه كارشناسي 1 * تكنولوژي پرتوشناسي 68

 استاني كارداني 5 كارداني تكنولوژي توليدات دامي70

 استاني كارداني 5 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي71

 استاني اردانيك 5 كارداني تكنولوژي جنگلداري72

 استاني كارداني 5 كارداني تكنولوژي چوب73

 استاني كارداني 5 كارداني تكنولوژي شيالت74

 استاني كارداني 5 كارداني تكنولوژي صنايع غذايي75

 استاني كارداني 5 كارداني تكنولوژي محيط زيست76

 ياستان كارداني 5كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري77
 استاني كارداني 5 كارداني تكنولوژي مواد غذايي78

 استاني كارداني 5كاربردي توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر -كارداني علمي 79

 استاني كارداني 4كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي80

 استاني كارشناسي 1 * علوم آزمايشگاهي 81

 استاني كارداني 4 نكيكارداني امور با82

 استاني كارداني 4 كارداني امور بيمه83

 استاني كارداني 4 كارداني امور دولتي84

 استاني كارداني 4 كارداني امور مالي و مالياتي85

 استاني كارداني 4 كارداني تربيت معلم قرآن مجيد88

 استاني كارداني 4 كارداني حسابداري89

 استاني كارداني 1 امپزشكيكارداني د90



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  17 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

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

 )هاي روزانه دوره(
 استاني كارداني 2 كارداني شيمي91

 كشوري كارداني 5كاربردي پرورش اسب -كارداني علمي 92

 كشوري كارداني 4 كارداني علوم انتظامي93

 استاني كارداني 1 هاي پزشكي كارداني فوريت94

 ياستان كارداني 4كارداني علم اطالعات و دانش شناسي95
 استاني كارداني 1 كارداني مامايي96

 استاني كارداني 5باغي كاربردي امور زراعي و -كارداني علمي 98

 استاني كارداني 5كاربردي پرورش زنبورعسل -كارداني علمي 99

 استاني كارداني 4 كارداني مدارك پزشكي100

 استاني كارشناسي 1 * هوشبري101

 اي ناحيه كارشناسي 5 خاك علوم و مهندسي102

 قطبي كارشناسي 5 مهندسي زراعت و اصالح نباتات103

 اي ناحيه كارشناسي 5 مهندسي علوم باغباني104

 قطبي كارشناسي 5 مهندسي علوم دامي105

 قطبي كارشناسي 5  )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي 106

 اي حيهنا كارشناسي 5 مهندسي گياه پزشكي107

 كشوري كارشناسي 5 مهندسي شيالت109

 قطبي كارشناسي 5 علوم و مهندسي محيط زيست111

 اي ناحيه كارشناسي 5 مهندسي مرتع و آبخيزداري112

 كشوري كارشناسي 5 مهندسي چوب و كاغذ113

 كشوري كارشناسي 1 زيست شناسي سلولي و مولكولي114

 كشوري رشناسيكا 4 فقه و حقوق حنفي116

 كشوري كارشناسي 4 فقه و حقوق شافعي117

 كشوري كارشناسي 4 فلسفه و عرفان اسالمي118

 كشوري كارشناسي 4 مديريت فرهنگي هنري119

 اي ناحيه كارشناسي 4 مديريت بازرگاني120

 كشوري كارشناسي 4 مديريت و بازرگاني دريايي121

 كشوري ارشناسيك 4 مديريت امور بانكي122

 كشوري كارشناسي 4 مديريت بيمه123

 كشوري كارشناسي 4 مديريت بيمه اكو124

 كشوري كارشناسي 4 مديريت جهانگردي125

 قطبي كارشناسي 4 مديريت دولتي126

 قطبي كارشناسي 4 مديريت صنعتي127

 كشوري كارشناسي 4 مديريت امور گمركي128

 كشوري كارشناسي 4 يمديريت هتلدار129

 استاني كارداني 4 كارداني مديريت صنعتي130

 كشوري كارشناسي 4 اديان و عرفان133

 كشوري كارشناسي 4 مديريت مالي134

 كشوري كارشناسي 5 ترويج و آموزش كشاورزي135

 كشوري كارشناسي 5 مهندسي جنگلداري136

 قطبي كارشناسي 1 زيست شناسي137

 كشوري كارشناسي 4 فقه و حقوق امامي138

 كشوري كارشناسي 4 مديريت اطالعات و ارتباطات139

 استاني كارداني 4 كارداني مديريت بازرگاني140

 اي ناحيه كارشناسي 3 زمين شناسي141

 كشوري كارشناسي 4 مديريت كسب و كارهاي كوچك143

 ريكشو كارشناسي 4 فقه و حقوق اسالمي145

 استاني كارداني 2 كارداني شيمي آزمايشگاهي146

 كشوري كارشناسي 4 علوم قرآن و حديث155

 كشوري كارشناسي 4 فقه و مباني حقوق اسالمي159

 كشوري كارشناسي 4 فلسفه و حكمت اسالمي160

 كشوري كارشناسي 4 فلسفه و كالم اسالمي161

 كشوري ارشناسيك 4 تاريخ و تمدن ملل اسالمي162

 كشوري كارشناسي 4 فقه شافعي164

 كشوري كارشناسي 4 معارف اسالمي و علوم تربيتي167

 استاني كارداني 4 كارداني مديريت گمركي168

 كشوري كارشناسي 2 اي مهندسي بهداشت حرفه171

 كشوري كارشناسي 2 بهداشت عمومي172

 كشوري شناسيكار 2 اي تكنولوژي پزشكي هسته173

 كشوري كارشناسي 2 فناوري اطالعات سالمت174

 كشوري كارشناسي 1 ساخت پروتزهاي دنداني175

 اي ناحيه كارشناسي 2 مهندسي بهداشت محيط176

 كشوري كارشناسي 1 تكنولوژي پرتو درماني177

 استاني كارداني 5كاربردي امور اراضي -كارداني علمي 179

 كشوري كارشناسي 1 ت مواد غذاييبهداش184



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  18 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

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

 )هاي روزانه دوره(
 كشوري كارشناسي 1 بهداشت و بازرسي گوشت185

 كشوري كارشناسي 5 مهندسي زيست فناوري كشاورزي186

 استاني كارداني 5 كارداني آموزش و پرورش ابتدايي187

 كارداني مديريت صنعت جهانگردي188
 استاني كارداني 4

 استاني يكاردان 4 مديريت هتلداري
 استاني كارداني 4 مديريت جهانگردي

 كشوري كارشناسي 3 اقيانوس شناسي191

 كشوري كارشناسي 5 مهندسي توليدات گياهي192

 كشوري كارداني 5 كارداني توليد و فرآوري خرما193

 اي ناحيه كارشناسي 5 اقتصاد كشاورزي195

 كشوري كارشناسي 1 علوم تربيتي197

 كشوري كارداني 5كاربردي نوغان داري -كارداني علمي 199

 كشوري كارشناسي 1 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي200

 كشوري كارشناسي 4 شيعه شناسي201

 كشوري كارشناسي ارشد 4كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي202

 كشوري كارشناسي 5 مربيگري ورزشي204

 كشوري شناسيكار 4 اقتصاد اسالمي205

 كشوري كارشناسي 5 ضد تروريسم206

 كشوري كارشناسي 5امنيت نرم207

 كشوري كارشناسي 4 فناوري اطالعات و ارتباطات209

 كشوري كارشناسي 5 علوم فني امنيت210

 كشوري كارشناسي 5 پژوهشگري امنيت211

 كشوري كارشناسي 5 حفاظت اطالعات212

 كشوري كارشناسي 5 عاتامنيت اطال213

 كشوري كارشناسي 4 امنيت اقتصادي214

 كشوري كارشناسي 5 الملل امنيت بين215

 كشوري كارشناسي 1 زيست فناوري216

 كشوري كارشناسي 5 مهندسي صنايع مبلمان217

 كشوري كارشناسي 4 مهندسي ورزش218

 استاني كارداني 1 كارداني اتاق عمل219

 استاني كارداني 1 كارداني هوشبري220

 كارداني بهداشت عمومي221
 استاني كارداني 2 بهداشت خانواده

 استاني كارداني 2 ها مبارزه با بيماري

 استاني كارداني 1 كارداني علوم آزمايشگاهي222

 استاني كارداني 1 كارداني تكنسين سالمت دهان223

 كشوري كارشناسي 2 ها يماريبيولوژي و كنترل ناقلين ب224

 كشوري كارشناسي 1 زيست شناسي دريا225

 كشوري كارشناسي 1 زيست شناسي جانوري226

 اي ناحيه كارشناسي 1 زيست شناسي گياهي227

 كشوري كارشناسي 4 فقه و حقوق مذاهب اسالمي230

 كشوري كارشناسي 5 مطالعات امنيتي235

 اي ناحيه ناسيكارش 2 شيمي محض236

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

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

 جمع هاي تحصيلي  ظرفيت رشته   دوره
  وابق تحصيليمنحصراً با اعمال س  با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصيلي

 47876 6792 41084روزانه
 7683 3133 4550 )شبانه( نوبت دوم

 1982 -  1982  پرديس خودگردان

 677 -  677  ظرفيت مازاد
 36 -  36دولتيهاي  دانشگاه) الكترونيكي(مجازي 

 120 19 101 محرومسهميه مناطق 
 28804 21901 6903 يغيرانتفاعها و مؤسسات  دانشگاه
 252 216 36غيرانتفاعيمؤسسات ) لكترونيكيا(مجازي 

 68042 58908 9134 پيام نوردانشگاه 

 155472 90969 64503  كل جمع



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  19 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

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

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

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

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

 بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
 30 30 - 60 شيمي محض با آزمون روزانه 10001

10 10 - 20 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17601
7 7 - 14 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10002
2 2 - 4 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17602

 ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
- زن مرد 12 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17603
- - مرد 12 مديريت مالي با آزمون روزانه 17604

 دانشگاه اراك
50 زن مرد - زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10003
- زن مرد 50 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10004
50 زن مرد - شيمي محض با آزمون روزانه 10005
- زن مرد 20 ي محيط زيستعلوم و مهندس با آزمون روزانه 10006
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني با آزمون روزانه 10007
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي با آزمون روزانه 10008

كاربردي توليد و بهره برداري از  -كارداني علمي  40 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 10009 گياهان دارويي و معطر

- زن مرد 11 روانشناسي با آزمون روزانه 17605
- زن مرد 38 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17606
20 زن مرد - زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10010
- زن مرد 20 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10011
10 زن مرد - شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10012
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون نوبت دوم 10013
- زن مرد 20 مهندسي علوم باغباني با آزمون نوبت دوم 10014

كاربردي توليد و بهره برداري از  -كارداني علمي  10 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 10015 گياهان دارويي و معطر

- زن مرد 3 روانشناسي ونبا آزم نوبت دوم 17607
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17608
- زن مرد 20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10016
2 2 4 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17609

 دانشگاه اردكان
- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون روزانه 10017
ردم - زن  20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10018

18 17 - 35 كارداني دامپزشكي با آزمون روزانه 10019
4 4 - 8 اقتصاد اسالمي با آزمون روزانه 17610
- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17611
4 4 - 8 روانشناسي با آزمون روزانه 17612
4 4 - 8 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17613
- زن مرد 10 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10020
- زن مرد 10 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون نوبت دوم 10021
5 5 - 10 كارداني دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10022
1 1 - 2 اقتصاد اسالمي آزمونبا  نوبت دوم 17614
- زن مرد 8 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17615
1 1 - 2 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17616
1 1 - 2 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 17617
- زن مرد 20 مديريت مناطق خشك و بياباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10023
- زن مرد 25 يمهندسي علوم باغبان صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10024
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10025
- زن مرد 10 مديريت مناطق خشك و بياباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10026
- زن مرد 10 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10027
- زن مرد 10 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10028

 دانشگاه اروميه
- زن مرد 40 دامپزشكي با آزمون روزانه 10029
- زن مرد 45 زمين شناسي با آزمون روزانه 10030
50 زن مرد - زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10031
- زن مرد 50 سي گياهيزيست شنا با آزمون روزانه 10032
- زن مرد 50 شيمي محض با آزمون روزانه 10033
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10034
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10035
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10036
- زن مرد 14 حسابداري با آزمون روزانه 17618
- زن مرد 14 روانشناسي با آزمون روزانه 17619
38 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17620
- زن مرد 24 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17621
- زن مرد 15 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17622
- زن مرد 14 ديريت دولتيم با آزمون روزانه 17623
40 زن مرد - دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10037
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10038
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10039



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  20 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 اروميهدانشگاه   ادامه

پذيرشجنس  توضيحات ظرفيت پذيرش  
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10040
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10041
- زن مرد 20 ع و آبخيزداريمهندسي مرت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10042

 )بآمحل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندو(دانشگاه اروميه 
13 12 - 25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10043
13 12 - 25 مهندسي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10044

كاربردي توليد و بهره برداري از  -كارداني علمي  25 - 12 13 
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10045 گياهان دارويي و معطر

 دانشگاه اصفهان
- زن مرد 45 زمين شناسي با آزمون روزانه 10046
- زن مرد 30 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10047
- زن مرد 60 ولكوليزيست شناسي سلولي و م با آزمون روزانه 10048
- زن مرد 30 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10049
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون روزانه 10050
- زن مرد 17 حسابداري با آزمون روزانه 17624
- زن مرد 20 روانشناسي با آزمون روزانه 17625
- زن مرد 23 شيمي كاربردي هروزان 17626 با آزمون 
- زن مرد 11 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17627
- زن مرد 24 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17628
- زن مرد 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17629
- زن مرد 12 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17630
- زن مرد 12 مديريت صنعتي وزانهر 17631 با آزمون 
- زن مرد 8 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17632

 )ويژه خواهران( تهران –) س(دانشگاه الزهرا 
- زن - 45 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10051
- زن - 45 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10052
- زن - 45 زيست فناوري زمونبا آ روزانه 10053
- زن - 40 شيمي محض با آزمون روزانه 10054
- زن - 8 حسابداري با آزمون روزانه 17633
- زن - 17 روانشناسي با آزمون روزانه 17634
- زن - 9 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17635
- زن - 8 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17636
- زن - 8 بازرگانيمديريت  با آزمون روزانه 17637
8 زن - - مديريت مالي با آزمون روزانه 17638
46 زن - - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17639

 دانشگاه ايالم
- زن مرد 25 بهداشت مواد غذايي با آزمون روزانه 10055
- زن مرد 25 شيمي محض با آزمون روزانه 10056
- زن مرد 25 آزمايشگاهي دامپزشكي علوم با آزمون روزانه 10057
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10058
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون روزانه 10059
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10060
- زن مرد 25 امپزشكيكارداني د با آزمون روزانه 10061
- زن مرد 8 حسابداري با آزمون روزانه 17640
- زن مرد 8 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17641
- زن مرد 8 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17642
- زن مرد 15 بهداشت مواد غذايي با آزمون نوبت دوم 10062
- زن مرد 15 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10063
- زن مرد 15 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10064
- زن مرد 15 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10065
- زن مرد 15 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10066
- زن مرد 15 كارداني دامپزشكي ومنوبت د 10067 با آزمون 
- زن مرد 5 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17643
- زن مرد 5 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17644
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17645
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10068
- زن مرد 25 نيمهندسي علوم باغبا صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10069
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10070
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10071
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10072
- زن مرد 15 ندسي زراعت و اصالح نباتاتمه صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10073
- زن مرد 20 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10074
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10075
- زن مرد 15 مهندسي مرتع و آبخيزداري با سوابق تحصيلي صرفا نوبت دوم 10076
2 2 4 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17646

 دانشگاه بجنورد
- زن مرد 18 حسابداري با آزمون روزانه 17647
- زن مرد 27 روانشناسي با آزمون روزانه 17648
- زن مرد 30 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17649
- زن مرد 15 نيمديريت بازرگا با آزمون روزانه 17650

 دانشگاه بزرگمهر قاينات
- زن مرد 15 حسابداري با آزمون روزانه 17651
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17652

 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
- زن مرد 60 زمين شناسي با آزمون روزانه 10077
- زن مرد 80 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10078
- زن مرد 50 شيمي محض با آزمون روزانه 10079
- زن مرد 40 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون روزانه 10080
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10081
- زن مرد 25 مهندسي زيست فناوري كشاورزي با آزمون روزانه 10082
- زن مرد 25 اه پزشكيمهندسي گي با آزمون روزانه 10083



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  21 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 همدان -دانشگاه بوعلي سينا   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 50 كارداني دامپزشكي با آزمون روزانه 10084
- زن مرد 15 حسابداري با آزمون روزانه 17653
- زن مرد 15 روانشناسي با آزمون روزانه 17654
- زن مرد 30 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17655
- زن مرد 30 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17656
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10085
- زن مرد 25 اعت و اصالح نباتاتمهندسي زر صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10086
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10087
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10088

 )ويسركانمحل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ت(همدان  - دانشگاه بوعلي سينا 
- - مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10089

 )محل تحصيل دانشكده علوم و صنايع غذايي بهار(همدان  - دانشگاه بوعلي سينا 
- زن - 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10090

 )يل دانشكده مديريت و حسابداري رزنمحل تحص(همدان  - دانشگاه بوعلي سينا 
- - مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 17657
- - مرد 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17658
- - مرد 12 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17659
- - مرد 12 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17660

 دانشگاه بيرجند
- زن مرد 45 ن شناسيزمي با آزمون روزانه 10091
- زن مرد 45 زيست شناسي با آزمون روزانه 10092
- زن مرد 60 شيمي محض با آزمون روزانه 10093
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10094
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 17661
- زن مرد 30 شيمي كاربردي وزانهر 17662 با آزمون 
- زن مرد 18 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17663
- زن مرد 15 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10095
- زن مرد 20 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10096
- زن مرد 10 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10097
- زن مرد 6 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17664
- زن مرد 15 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17665
- زن مرد 8 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17666
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10098
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست سوابق تحصيلي صرفا با روزانه 10099
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10100
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10101
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10102
- زن مرد 20 داريمهندسي مرتع و آبخيز صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10103
- زن مرد 20 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10104
- زن مرد 10 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10105
- زن مرد 10 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10106
- زن مرد 20 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10107
- زن مرد 10 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10108
- زن مرد 20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10109
- زن مرد 10 مهندسي مرتع و آبخيزداري فا با سوابق تحصيليصر نوبت دوم 10110
6 6 12 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17667

 )محل تحصيل آموزشكده كشاورزي سرايان(دانشگاه بيرجند 
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10111
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات رفا با سوابق تحصيليص روزانه 10112

 قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين
- زن مرد 40 زمين شناسي با آزمون روزانه 10113
- زن مرد 40 شيمي محض با آزمون روزانه 10114
- زن مرد 25 مهندسي توليدات گياهي با آزمون روزانه 10115
- زن مرد 20 مهندسي فضاي سبز ا آزمونب روزانه 10116
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 17668
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 17669
- زن مرد 12 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17670

 دانشگاه تبريز
- زن مرد  35 دامپزشكي با آزمون روزانه 10117

- زن مرد 30 بهداشت و بازرسي گوشت ا آزمونب روزانه 10118
- زن مرد 30 زمين شناسي با آزمون روزانه 10119
- زن مرد 30 زيست شناسي با آزمون روزانه 10120
- زن مرد 30 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10121
- زن مرد 30 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10122
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون روزانه 10123
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10124
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10125
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون روزانه 10126
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني با آزمون روزانه 10127
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي با آزمون روزانه 10128
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز با آزمون روزانه 10129
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10130
- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17671
- زن مرد 7 روانشناسي با آزمون روزانه 17672
23 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17673
- زن مرد 11 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17674
- زن مرد 16 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17675
- زن مرد 11 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 17676
- زن مرد 15 دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10131
- زن مرد 20 بهداشت و بازرسي گوشت با آزمون نوبت دوم 10132
- زن مرد 20 زمين شناسي با آزمون نوبت دوم 10133



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  22 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 تبريزدانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 20 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10134
- زن مرد 20 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10135
- زن مرد 20 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10136
- زن مرد 18 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10137
- زن مرد 20 علوم و مهندسي خاك با آزمون نوبت دوم 10138
- زن مرد 18 )كشاورزي(و مهندسي صنايع غذايي علوم  با آزمون نوبت دوم 10139
- زن مرد 20 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون نوبت دوم 10140
- زن مرد 20 مهندسي علوم باغباني با آزمون نوبت دوم 10141
- زن مرد 20 مهندسي علوم دامي با آزمون نوبت دوم 10142
- زن مرد 20 ضاي سبزمهندسي ف با آزمون نوبت دوم 10143
- زن مرد 20 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10144
- زن مرد 15 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17677
- زن مرد 5 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17678
14 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17679
- زن مرد 7 اطالعات و دانش شناسيعلم  با آزمون نوبت دوم 17680
- زن مرد 11 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17681
- زن مرد 7 مديريت جهانگردي با آزمون نوبت دوم 17682

 )اهرو منابع طبيعي محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تبريز 

امكان انتقال از دانشكده كشاورزي و منابع 
 .اهر به دانشگاه تبريز وجود نداردطبيعي 

- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10145
- زن مرد 25 مهندسي توليدات گياهي با آزمون روزانه 10146
- زن مرد 24 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10147
- زن مرد 20 نگلداريمهندسي ج صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10148
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10149
- زن مرد 24 مهندسي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10150
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10151
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10152

 دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل
- زن مرد 30 بهداشت مواد غذايي با آزمون روزانه 10153
- زن مرد 30 بهداشت و بازرسي گوشت با آزمون روزانه 10154
- زن مرد 30 زيست شناسي با آزمون روزانه 10155
- زن مرد 30 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10156
- زن مرد 30 زيست فناوري با آزمون روزانه 10157
- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون روزانه 10158
- زن مرد 25 مهندسي توليدات گياهي با آزمون روزانه 10159
- زن مرد 30 كارداني دامپزشكي با آزمون روزانه 10160
- زن مرد 10 بهداشت مواد غذايي با آزمون نوبت دوم 10161
- زن مرد 10 بهداشت و بازرسي گوشت با آزمون نوبت دوم 10162
- زن مرد 10 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10163
- زن مرد 10 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10164
- زن مرد 10 زيست فناوري با آزمون نوبت دوم 10165
- زن مرد 10 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10166
- زن مرد 10 كارداني دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10167
- زن مرد 10 مهندسي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10168

 دانشگاه تربت حيدريه
- زن مرد 25 ت فناوري كشاورزيمهندسي زيس با آزمون روزانه 10169
- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17683
- زن مرد 10 مهندسي زيست فناوري كشاورزي با آزمون نوبت دوم 10170
- زن مرد 8 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17684
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري هروزان 10171 صرفا با سوابق تحصيلي 
- زن مرد 60 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10172

كاربردي توليد و بهره برداري از  -كارداني علمي  60 - زن مرد 
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10173 گياهان دارويي و معطر

- زن مرد 10 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10174
- زن مرد 10 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10175

كاربردي توليد و بهره برداري از  -كارداني علمي  10 - زن مرد 
صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10176 گياهان دارويي و معطر

 دانشگاه تهران
- زن مرد 50 دامپزشكي با آزمون روزانه 10177
- زن مرد 30 زمين شناسي با آزمون روزانه 10178
- زن مرد 15 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10179
- زن مرد 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10180
- زن مرد 15 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10181
ردم - زن  15 زيست فناوري با آزمون روزانه 10182

- زن مرد 25 شيمي محض با آزمون روزانه 10183
اسامي چند برابر ظرفيت (پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

متقاضيان اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و 
اينترنتي  براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت

 .شرايط در انتهاي دفترچه ).سازمان سنجش اعالم خواهد شد
 با آزمون روزانه 17685 دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي 11 - زن مرد

4 4 - 8 حسابداري با آزمون روزانه 17686
3 3 - 6 روانشناسي با آزمون روزانه 17687
- زن مرد 19 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17688
3 3 - 6 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17689
9 9 - 18 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17690
4 4 - 8 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17691
4 4 - 8 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17692
4 4 - 8 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17693
4 4 - 8 مالي مديريت با آزمون روزانه 17694
- زن مرد 50 دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10184

 )محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي واقع در كرج(دانشگاه تهران 
10 10 - 20 ترويج و آموزش كشاورزي با آزمون روزانه 10185
13 12 - 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10186
10 10 - 20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10187



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  23 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

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

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
10 10 - 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10188
10 10 - 20 مهندسي جنگلداري با آزمون روزانه 10189
13 12 - 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون روزانه 10190
10 10 - 20 مهندسي شيالت با آزمون روزانه 10191
10 10 - 20 مهندسي صنايع مبلمان وزانهر 10192 با آزمون 
13 12 - 25 مهندسي علوم باغباني با آزمون روزانه 10193
13 12 - 25 مهندسي علوم دامي با آزمون روزانه 10194
13 12 - 25 مهندسي فضاي سبز با آزمون روزانه 10195
13 12 - 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10196
10 10 - 20 يزداريمهندسي مرتع و آبخ با آزمون روزانه 10197
8 8 - 16 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17695

 )محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت(دانشگاه تهران 
13 12 - 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون روزانه 10198
13 12 - 25 مهندسي علوم باغباني با آزمون روزانه 10199
13 12 - 25 مهندسي علوم دامي با آزمون روزانه 10200
13 12 - 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10201

 )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 
4 4 - 8 حسابداري با آزمون روزانه 17696
4 4 - 8 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17697
4 4 - 8 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17698
4 4 - 8 مديريت مالي با آزمون روزانه 17699

 دانشگاه جهرم
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10202
- زن مرد 25 مهندسي توليدات گياهي با آزمون روزانه 10203
- زن مرد 25 مهندسي زيست فناوري كشاورزي انهروز 10204 با آزمون 
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10205

 دانشگاه جيرفت
- زن مرد 20 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10206
- زن مرد 25 شيمي محض با آزمون روزانه 10207
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10208
- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17703
- زن مرد 19 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17704
- زن مرد 10 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10209
- زن مرد 15 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10210
- زن مرد 11 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17705
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10211
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10212
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10213
- زن مرد 20 مديريت مناطق خشك و بياباني ا سوابق تحصيليصرفا ب روزانه 10214
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10215
- زن مرد 20 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10216
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10217
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10218
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10219
- زن مرد 15 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10220
- زن مرد 15 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10221
- زن مرد 15 لوم و مهندسي محيط زيستع صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10222
- زن مرد 15 مديريت مناطق خشك و بياباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10223
- زن مرد 15 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10224
- زن مرد 15 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10225
- زن مرد 15 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10226
- زن مرد 15 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10227
- زن مرد 15 مهندسي گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10228
- زن مرد 15 خيزداريمهندسي مرتع و آب صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10229
- زن مرد 11 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17706

 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- زن مرد 56 زيست شناسي با آزمون روزانه 10230
56 زن مرد - زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10231
نز مرد  - 48 شيمي محض با آزمون روزانه 10232
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10233
36 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17707
- زن مرد 14 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10234
14 زن مرد - زيست شناسي سلولي و مولكولي زمونبا آ نوبت دوم 10235
- زن مرد 12 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10236
- زن مرد 10 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون نوبت دوم 10237
9 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17708

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
- زن مرد 60 شيمي محض با آزمون روزانه 10238
- زن مرد 14 يحسابدار با آزمون روزانه 17709
- زن مرد 15 روانشناسي با آزمون روزانه 17710
- زن مرد 18 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17711
- زن مرد 15 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17712
- زن مرد 14 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17713
- زن مرد 14 تيمديريت صنع با آزمون روزانه 17714

 )محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان(بوشهر  -دانشگاه خليج فارس 
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10239

- زن مرد  25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10240
- زن مرد  20 دسي شيالتمهن صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10241
- زن مرد  25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10242

  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  24 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 )محل تحصيل واحد كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

نز مرد دوم  اول
- زن مرد 40 زمين شناسي با آزمون روزانه 10243
- زن مرد 30 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10244
- زن مرد 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10245
30 زن مرد - زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10246
- زن مرد 35 شيمي محض با آزمون روزانه 10247
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون روزانه 17715
27 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17716
- زن مرد 9 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17717

 )تهرانمحل تحصيل واحد ( تهران –دانشگاه خوارزمي 
- زن مرد 18 حسابداري با آزمون روزانه 17718
- زن مرد 17 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17719
- زن مرد 8 مديريت مالي با آزمون روزانه 17720

 دانشگاه دامغان
- زن مرد 50 زيست شناسي با آزمون روزانه 10248
- زن مرد 50 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10249
- زن مرد 60 شيمي محض با آزمون روزانه 10250
95 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17721
- زن مرد 20 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10251
- زن مرد 20 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10252
- زن مرد 25 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10253
19 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17722
- زن مرد 60 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10254
- زن مرد 20 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10255

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- زن مرد 11 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17723
- زن مرد 9 ازرگاني درياييمديريت و ب با آزمون روزانه 17724
- زن مرد 9 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17725
- زن مرد 5 مديريت و بازرگاني دريايي با آزمون نوبت دوم 17726
- زن مرد 40 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10256
- زن مرد 40 زيست شناسي دريا فا با سوابق تحصيليصر روزانه 10257
- زن مرد 20 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10258
- زن مرد 40 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10259
- زن مرد 20 زيست شناسي دريا صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10260
- زن مرد 20 مهندسي شيالت با سوابق تحصيلي صرفا نوبت دوم 10261

 كرمانشاه - دانشگاه رازي 
- زن مرد 30 دامپزشكي با آزمون روزانه 10262
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي با آزمون روزانه 10263
- زن مرد 30 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10264
- زن مرد 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي زمونبا آ روزانه 10265
- زن مرد 30 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10266
- زن مرد 40 شيمي محض با آزمون روزانه 10267
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10268
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون روزانه 10269
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي با آزمون روزانه 10270
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10271
- زن مرد 11 حسابداري با آزمون روزانه 17727
- زن مرد 18 روانشناسي با آزمون روزانه 17728
- زن مرد 30 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17729
- زن مرد 15 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17730
- زن مرد 24 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17731
- زن مرد 15 دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10272
- زن مرد 10 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10273
- زن مرد 10 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10274
- زن مرد 10 سي گياهيزيست شنا با آزمون نوبت دوم 10275
- زن مرد 10 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10276
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون نوبت دوم 10277
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10278
- زن مرد 11 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17732
- زن مرد 18 نشناسيروا با آزمون نوبت دوم 17733
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17734
- زن مرد 3 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17735
- زن مرد 15 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17736
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري يصرفا با سوابق تحصيل روزانه 10279
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10280
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10281
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10282
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10283
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10284
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10285
12 6 18 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17737

 )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود(اه كرمانش - دانشگاه رازي 
- زن مرد 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17738
- زن مرد 12 مديريت مالي با آزمون روزانه 17739

 )محل تحصيل دانشكده سنقر(كرمانشاه  - دانشگاه رازي 
 13 12 - 25 مهندسي توليدات گياهي ق تحصيليصرفا با سواب روزانه 10286

  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  25 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  دانشگاه زابل
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 25 دامپزشكي با آزمون روزانه 10287
35 زن مرد - زيست شناسي با آزمون روزانه 10288
35 زن مرد - ريزيست شناسي جانو با آزمون روزانه 10289
35 زن مرد - شيمي محض با آزمون روزانه 10290
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10291
- زن مرد 27 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17740
- زن مرد 11 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17741
دمر - زن  15 دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10292
15 زن مرد - شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10293
- زن مرد 11 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17742
- زن مرد 5 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17743
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي با سوابق تحصيلي صرفا روزانه 10294
35 زن مرد - زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10295
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10296
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10297
- زن مرد 20 مهندسي چوب و كاغذ صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10298
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10299
- زن مرد 20 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10300
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10301
- زن مرد 25 علوم داميمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10302
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10303
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10304
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10305
- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 17744
- زن مرد 15 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10306
15 زن مرد - زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10307
15 زن مرد - زيست شناسي جانوري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10308
15 زن مرد - زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10309
- زن مرد 15 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10310
- زن مرد 15 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10311
- زن مرد 15 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10312
- - مرد 20 مهندسي چوب و كاغذ صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10313
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10314
- زن - 20 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10315
- زن مرد 15 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10316
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10317
- زن مرد 15 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10318
- زن مرد 15 مهندسي گياه پزشكي يصرفا با سوابق تحصيل نوبت دوم 10319
- زن مرد 15 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10320
- زن مرد 11 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17745
5 زن مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17746

 دانشگاه زنجان
- زن مرد 40 زمين شناسي آزمونبا  روزانه 10321
- زن مرد 40 زيست شناسي با آزمون روزانه 10322
- زن مرد 40 شيمي محض با آزمون روزانه 10323
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10324
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10325
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10326
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون روزانه 17747
30 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17748
- زن مرد 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17749
14 زن مرد - مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17750
- زن مرد 12 كارداني حسابداري زانهرو 17751 با آزمون 
- زن مرد 10 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10327
- زن مرد 10 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10328
- زن مرد 5 علوم و مهندسي خاك با آزمون نوبت دوم 10329
- زن مرد 5 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10330
- زن مرد 5 ي گياه پزشكيمهندس با آزمون نوبت دوم 10331
11 زن مرد - روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17752
8 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17753
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10332
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات انهروز 10333 صرفا با سوابق تحصيلي 
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10334
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10335
- زن مرد 5 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10336
- زن مرد 10 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10337
- زن مرد 10 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10338
- زن مرد 5 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10339
- زن مرد 10 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10340

 كازرون -سلمان فارسي  دانشگاه
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون روزانه 17754
- زن مرد 2 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17755

 دانشگاه سمنان
- زن مرد 25 دامپزشكي با آزمون روزانه 10341
- زن مرد 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10342
- زن مرد 40 مايشگاهي دامپزشكيعلوم آز با آزمون روزانه 10343
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10344
- زن مرد 9 حسابداري با آزمون روزانه 17756
- زن مرد 27 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17757
- زن مرد 11 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17758
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17759
- زن مرد 11 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 17760
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 سمناندانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 11 سب و كارهاي كوچكمديريت ك با آزمون روزانه 17761
- زن مرد 20 دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10345
- زن مرد 20 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10346
- زن مرد 40 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10347
- زن مرد 20 )شاورزيك(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10348
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17762
- زن مرد 19 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17763
- زن مرد 5 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17764
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17765
- زن مرد 11 نگرديمديريت جها با آزمون نوبت دوم 17766
- زن مرد 12 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 17767
- زن مرد 12 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 17768
- زن مرد 5 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون نوبت دوم 17769
- زن مرد 20 مديريت مناطق خشك و بياباني سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 10349
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10350
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10351
- زن مرد 15 مديريت مناطق خشك و بياباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10352
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري وبت دومن 10353 صرفا با سوابق تحصيلي 
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10354

 )محل تحصيل آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد(دانشگاه سمنان 
- زن مرد 40 كارداني دامپزشكي با آزمون روزانه 10355
- زن مرد 40 كارداني دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10356

 )محل تحصيل دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي مهدي شهر(دانشگاه سمنان 
- زن مرد 8 روانشناسي با آزمون روزانه 17770
- زن مرد 9 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17771
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17772
- زن مرد 3 سيعلم اطالعات و دانش شنا با آزمون نوبت دوم 17773

 )محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر(دانشگاه سمنان 
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10357
- زن مرد 20 مهندسي چوب و كاغذ صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10358
- زن مرد 20 يمهندسي مرتع و آبخيزدار صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10359
- زن مرد 5 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10360
- زن مرد 5 مهندسي چوب و كاغذ صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10361
- زن مرد 5 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10362

 اسدآباد همدان - الدين اسدآبادي  جمال ه سيددانشگا
- زن مرد 25 مهندسي توليدات گياهي با آزمون روزانه 10363
- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17774
- زن مرد 30 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17775
- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17776
- زن مرد 23 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17777
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10364
- زن مرد 25 مهندسي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10365
- زن مرد 20 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10366

 زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه 
- زن مرد 25 زمين شناسي با آزمون روزانه 10367
- زن مرد 25 زيست شناسي با آزمون روزانه 10368
25 زن مرد - زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10369
- زن مرد 40 شيمي محض با آزمون روزانه 10370
- زن مرد 8 حسابداري با آزمون روزانه 17778
- زن مرد 21 روانشناسي با آزمون روزانه 17779
30 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17780
- زن مرد 18 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17781
- زن مرد 8 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17782
- زن مرد 12 مديريت كسب و كارهاي كوچك انهروز 17783 با آزمون 
- زن مرد 8 مديريت مالي با آزمون روزانه 17784
- زن مرد 25 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10371
25 زن مرد - زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10372
- زن مرد 8 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17785
21 زن مرد - روانشناسي ومنوبت د 17786 با آزمون 
- زن مرد 18 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17787
- زن مرد 8 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 17788
12 زن مرد - مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون نوبت دوم 17789
- زن مرد 8 مديريت مالي با آزمون نوبت دوم 17790
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10373
- زن مرد 25 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10374
6 زن مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17791

  * تهران –دانشگاه شاهد 
 10897تا  10893هاي  داوطلبان توجه نمايند كدرشته محل

ي دانشگاه شاهد عيناً در صفحه هاي گروه پزشك مربوط به رشته
تحت عنوان دانشگاه علوم پزشكي راهنما، همين دفترچه  46

فقط براي اطالع  ،گرديده و در اين قسمت اعالمشاهد نيز 
 .درج شده استرساني بيشتر به داوطلبان عالقمند 

- زن مرد 25 پزشكي با آزمون روزانه 10893
- زن مرد 20 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10894
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 10895
- زن مرد 30 پرستاري با آزمون روزانه 10896
- زن مرد 15 پزشكي ظرفيت مازاد 10897 با آزمون
- زن مرد 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10375
- زن مرد 30 زيست فناوري با آزمون روزانه 10376
- زن مرد 11 روانشناسي با آزمون روزانه 17792
- زن مرد 9 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17793
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17794
- زن مرد 9 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17795

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

  دانشگاه شهركرد
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
ه پذيرشنحو دوره تحصيلي محل  

دوم زن مرد اول
- زن مرد 40 دامپزشكي با آزمون روزانه 10377
- زن مرد 35 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10378
- زن مرد 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10379
- زن مرد 35 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10380
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10381
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون روزانه 10382
- زن مرد 20 مهندسي شيالت با آزمون روزانه 10383
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني با آزمون روزانه 10384
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي ا آزمونب روزانه 10385
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10386
- زن مرد 11 روانشناسي با آزمون روزانه 17796
8 زن مرد - مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 17797
- زن مرد 1 دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10387
- زن مرد 1 زيست شناسي جانوري مونبا آز نوبت دوم 10388
- زن مرد 1 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10389
- زن مرد 1 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10390
- زن مرد 1 علوم و مهندسي خاك با آزمون نوبت دوم 10391
- زن مرد 2 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون نوبت دوم 10392
- زن مرد 1 هندسي شيالتم با آزمون نوبت دوم 10393
- زن مرد 1 مهندسي علوم باغباني با آزمون نوبت دوم 10394
- زن مرد 2 مهندسي علوم دامي با آزمون نوبت دوم 10395
- زن مرد 1 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10396
1 1 - 2 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17798
2 زن مرد - مديريت جهانگردي با آزمون نوبت دوم 17799
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10397
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10398
- زن مرد 1 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10399
- زن مرد 1 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10400

 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
- زن مرد 30 دامپزشكي با آزمون روزانه 10401
- زن مرد 30 زمين شناسي با آزمون روزانه 10402
- زن مرد 25 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10403
- زن مرد 25 سي سلولي و مولكوليزيست شنا با آزمون روزانه 10404
- زن مرد 25 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10405
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون روزانه 10406
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10407
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10408
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10409
- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17800
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 17801
- زن مرد 8 روانشناسي با آزمون روزانه 17802
- زن مرد 61 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17803
ردم - زن  8 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17804

- زن مرد 14 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17805
- زن مرد 15 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17806
20 زن مرد - دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10410
- زن مرد 30 زمين شناسي با آزمون نوبت دوم 10411
- زن مرد 25 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10412
- زن مرد 25 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10413
- زن مرد 25 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10414
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10415
- زن مرد 22 )كشاورزي(ذايي علوم و مهندسي صنايع غ با آزمون نوبت دوم 10416
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10417
- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17807
- زن مرد 6 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17808
- زن مرد 6 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17809
- زن مرد 61 يمي كاربرديش با آزمون نوبت دوم 17810
- زن مرد 6 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17811
- زن مرد 6 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17812
- زن مرد 6 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17813
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10418
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10419
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10420
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10421
- زن مرد 25 نباتات مهندسي زراعت و اصالح صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10422
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10423
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10424

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي بافت(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر 
- زن مرد 5 وم اقتصاديعل با آزمون روزانه 17814
12 12 - 24 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17815
2 2 - 4 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17816

12 12 - 24 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17817
 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- زن مرد  20 زمين شناسي با آزمون روزانه 10425
ردم - زن  22 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10426

- زن مرد 20 زيست شناسي دريا با آزمون روزانه 10427
- زن مرد 22 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10428
- زن مرد 20 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10429
- زن مرد 20 زيست فناوري هروزان 10430 با آزمون 
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون روزانه 10431
- زن مرد 9 حسابداري با آزمون روزانه 17818
- زن مرد 20 روانشناسي با آزمون روزانه 17819
- زن مرد 23 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17820
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 فصل دوم  28 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   ادامه

يرش ظرفيت پذ جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 15 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17821
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17822
- زن مرد 9 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17823
- زن مرد 9 تيمديريت صنع با آزمون روزانه 17824
- زن مرد 9 مديريت مالي با آزمون روزانه 17825

 اهواز - دانشگاه شهيد چمران 
- زن مرد 50 دامپزشكي با آزمون روزانه 10432
- زن مرد 40 زمين شناسي با آزمون روزانه 10433
- زن مرد 35 زيست شناسي با آزمون روزانه 10434
- زن مرد 35 شناسي سلولي و مولكولي زيست با آزمون روزانه 10435
32 زن مرد - شيمي محض با آزمون روزانه 10436
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10437
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون روزانه 10438
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني ا آزمونب روزانه 10439
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10440
- زن مرد 11 حسابداري با آزمون روزانه 17826
- زن مرد 11 روانشناسي با آزمون روزانه 17827
- زن مرد 27 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17828
- زن مرد 11 علم اطالعات و دانش شناسي آزمون با روزانه 17829
- زن مرد 21 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17830
- زن مرد 11 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17831
50 زن مرد - دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10441
40 زن مرد - زمين شناسي با آزمون نوبت دوم 10442
- زن مرد 5 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10443
دمر 30 زن  - زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10444
3 زن مرد - شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10445
- زن مرد 5 علوم و مهندسي خاك با آزمون نوبت دوم 10446
- زن مرد 15 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون نوبت دوم 10447
- زن مرد 5 بانيمهندسي علوم باغ با آزمون نوبت دوم 10448
- زن مرد 10 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10449
11 زن مرد - حسابداري با آزمون نوبت دوم 17832
11 زن مرد - روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17833
- زن مرد 3 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17834
- زن مرد 2 دانش شناسي علم اطالعات و با آزمون نوبت دوم 17835
- زن مرد 3 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17836
11 زن مرد - مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17837

 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- زن مرد 50 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10450
- زن مرد 50 ت شناسي گياهيزيس با آزمون روزانه 10451
- زن مرد 55 شيمي محض با آزمون روزانه 10452
- زن مرد 25 مهندسي توليدات گياهي با آزمون روزانه 10453
- زن مرد 25 مهندسي زيست فناوري كشاورزي با آزمون روزانه 10454
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10455
- زن مرد 14 روانشناسي با آزمون روزانه 17838
- زن مرد 42 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17839
- زن مرد 15 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17840

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

 با آزمون روزانه 17841 روانشناسي 8 - زن - .حوزوي را نيز بگذرانند
- زن مرد 18 فقه و حقوق اسالمي با آزمون روزانه 17842
- زن - 18 فلسفه و حكمت اسالمي با آزمون روزانه 17843
- - مرد 8 فلسفه و كالم اسالمي با آزمون روزانه 17844

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

 دانشگاه شيراز
40 40 - 80 دامپزشكي با آزمون روزانه 10456
10 10 - 20 ترويج و آموزش كشاورزي با آزمون روزانه 10457
- زن مرد 30 زمين شناسي با آزمون روزانه 10458
- زن مرد 25 زيست شناسي با آزمون روزانه 10459
- زن مرد 25 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10460
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون روزانه 10461
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10462
10 10 - 20 )كشاورزي( علوم و مهندسي صنايع غذايي با آزمون روزانه 10463
10 10 - 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10464
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون روزانه 10465
12 12 - 24 مهندسي علوم باغباني با آزمون روزانه 10466
15 15 - 30 مهندسي علوم دامي آزمون با روزانه 10467
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10468
10 10 - 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري با آزمون روزانه 10469
10 9 - 19 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17845
- زن مرد 11 حسابداري با آزمون روزانه 17846
3 3 - 6 روانشناسي با آزمون روزانه 17847
5 5 - 10 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17848
- زن مرد 9 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17849
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17850
2 7 - 9 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 17851
- زن مرد 9 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17852
2 5 - 7 مديريت هتلداري با آزمون روزانه 17853

- زن مرد هاي الكترونيكي محل تحصيل دانشكده آموزش 36 مديريت جهانگردي مجازي دولتي 17854 با آزمون
 )محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب(دانشگاه شيراز 

- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 10470
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10471



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  29 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  )محل تحصيل واحد تهران(دانشگاه صنعت نفت 
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 8 ريحسابدا با آزمون روزانه 17855

 دانشگاه صنعتي اروميه
- زن مرد 30 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17856

 دانشگاه صنعتي اصفهان
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون روزانه 10472
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10473
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10474
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10475
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون روزانه 10476
- زن مرد 25 مهندسي زيست فناوري كشاورزي با آزمون روزانه 10477
- زن مرد 20 مهندسي شيالت هروزان 10478 با آزمون 
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني با آزمون روزانه 10479
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي با آزمون روزانه 10480
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10481
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري با آزمون روزانه 10482
- زن مرد 23 برديشيمي كار با آزمون روزانه 17857

 دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
- زن مرد 34 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17858

 بهبهان - ) ص(االنبياء دانشگاه صنعتي خاتم
- زن مرد 25 زيست شناسي با آزمون روزانه 10483
- زن مرد 25 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10484
نز مرد  - 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10485
- زن مرد 46 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17859
- زن مرد 5 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10486
- زن مرد 5 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10487
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17860
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10488
- زن مرد 20 مهندسي چوب و كاغذ صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10489
- زن مرد 20 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10490
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صيليصرفا با سوابق تح روزانه 10491
- زن مرد 5 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10492
- زن مرد 5 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10493
- زن مرد 5 مهندسي چوب و كاغذ صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10494
- زن مرد 10 مهندسي شيالت با سوابق تحصيلي صرفا نوبت دوم 10495
- زن مرد 5 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10496

 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
- زن مرد 30 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17861

 دانشگاه صنعتي شاهرود
- زن مرد 60 شيمي محض با آزمون روزانه 10497
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 17862
- زن مرد 12 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17863
- زن مرد 12 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17864
- زن مرد 20 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10498
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17865
- زن مرد 9 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17866
- زن مرد 12 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 17867
- زن مرد 60 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10499
- زن مرد 20 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10500

 )محل تحصيل پرديس كشاورزي بسطام(دانشگاه صنعتي شاهرود 
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10501
- زن مرد 15 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10502
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10503
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10504
- زن مرد 30 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10505
- زن مرد 10 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10506
- زن مرد 10 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10507
- زن مرد 10 مهندسي علوم باغباني ا سوابق تحصيليصرفا ب نوبت دوم 10508

 تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
- زن مرد 38 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17868

 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
- زن مرد 8 حسابداري با آزمون روزانه 17869
- زن مرد 15 روانشناسي با آزمون روزانه 17870
- زن مرد 8 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17871
- زن مرد 30 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17872
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17873
- زن مرد 5 مديريت بيمه با آزمون روزانه 17874
- زن مرد 5 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 17875
- زن مرد 5 مديريت دولتي آزمونبا  روزانه 17876
- زن مرد 5 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17877
- زن مرد 8 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17878
- زن مرد 15 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17879
- زن مرد 8 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17880
- زن مرد 30 علوم اقتصادي زمونبا آ نوبت دوم 17881
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17882
- زن مرد 5 مديريت بيمه با آزمون نوبت دوم 17883
- زن مرد 5 مديريت جهانگردي با آزمون نوبت دوم 17884
- زن مرد 5 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 17885
- زن مرد 5 مديريت صنعتي مونبا آز نوبت دوم 17886

  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  30 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  * )محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو(تهران  –دانشگاه عالمه طباطبايي 
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 9 مديريت بيمه اكو با آزمون روزانه 17887
- زن مرد 9 يت بيمه اكومدير با آزمون نوبت دوم 17888

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

  
 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - لوم انتظامي امين دانشگاه ع

- - مرد ويژه شاغلين ناجا -شرايط مندرج در انتهاي دفترچه  180 علوم انتظامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 17889
 تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

- زن مرد 6 روانشناسي با آزمون روزانه 17890
 * وم قضايي و خدمات اداري دادگستريدانشگاه عل

- - مرد 21 كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي با آزمون روزانه 17891
- - مرد 30 علوم قضايي با آزمون روزانه 17892

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

  
 مالثاني اهواز - دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

- زن - 12 ترويج و آموزش كشاورزي با آزمون روزانه 10509
- - مرد 8 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10510
- زن - 12 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10511
- - مرد 8 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10512
- زن - 12 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10513
- زن - 12 مهندسي توليدات گياهي با آزمون روزانه 10514
- - مرد 12 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون روزانه 10515
- زن - 12 مهندسي فضاي سبز با آزمون روزانه 10516
- زن - 12 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10517
- زن - 9 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17893
- - مرد 6 اقتصاد كشاورزي آزمونبا  روزانه 17894
- - مرد 8 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10518
- - مرد 8 مهندسي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10519
- زن - 18 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10520
- - مرد 8 مهندسي علوم باغباني انهروز 10521 صرفا با سوابق تحصيلي 
- زن - 12 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10522
- - مرد 12 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10523
- زن - 18 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10524
- - مرد 8 مهندسي فضاي سبز نهروزا 10525 صرفا با سوابق تحصيلي 
- - مرد 8 مهندسي گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10526
- - مرد 8 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10527
- زن - 12 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10528

 ع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و مناب
- زن مرد 30 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10529
- زن مرد 30 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10530
- زن مرد 30 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10531
- زن مرد 23 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17895
- زن مرد 10 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10532
- زن مرد 10 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10533
- زن مرد 8 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17896
- زن مرد 30 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10534
- زن مرد 30 دسي جنگلداريمهن صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10535
- زن مرد 30 مهندسي چوب و كاغذ صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10536
- زن مرد 30 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10537
- زن مرد 30 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10538
- زن مرد 30 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10539
- زن مرد 30 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10540
- زن مرد 30 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10541
- زن مرد 10 ترويج و آموزش كشاورزي ا سوابق تحصيليصرفا ب نوبت دوم 10542
- زن مرد 10 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10543
- زن مرد 10 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10544
- زن مرد 10 مهندسي چوب و كاغذ صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10545
- زن مرد 10 اتمهندسي زراعت و اصالح نبات صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10546
- زن مرد 10 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10547
- زن مرد 10 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10548
- زن مرد 10 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10549
- زن مرد 10 دسي مرتع و آبخيزداريمهن صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10550

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
- زن مرد 30 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10551
- زن مرد 30 مهندسي توليدات گياهي با آزمون روزانه 10552
- زن مرد 30 وري كشاورزيمهندسي زيست فنا با آزمون روزانه 10553
- زن مرد 30 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10554
- زن مرد 23 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17897
- زن مرد 30 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10555
- زن مرد 30 علوم و مهندسي خاك فا با سوابق تحصيليصر روزانه 10556
- زن مرد 30 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10557
- زن مرد 30 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10558
- زن مرد 30 مهندسي چوب و كاغذ صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10559
- زن مرد 30 نباتاتمهندسي زراعت و اصالح  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10560
- زن مرد 30 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10561
- زن مرد 30 مهندسي صنايع مبلمان صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10562
- زن مرد 30 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10563
- زن مرد 30 سي علوم داميمهند صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10564
- زن مرد 30 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10565



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  31 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  30 زيست شناسي دريا با آزمون روزانه 10566

- زن مرد 9 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17898
- زن مرد 11 مديريت و بازرگاني دريايي با آزمون روزانه 17899
- زن مرد 5 زيست شناسي دريا با آزمون نوبت دوم 10567
- زن مرد 2 علوم اقتصادي وبت دومن 17900 با آزمون 
- زن مرد 2 مديريت و بازرگاني دريايي با آزمون نوبت دوم 17901
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10568
- زن مرد 20 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10569
- زن مرد 5 علوم و مهندسي محيط زيست وبت دومن 10570 صرفا با سوابق تحصيلي 
- زن مرد 10 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10571

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دامغان(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
- زن - 9 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17902
- زن - 8 لوم قرآن و حديثع با آزمون نوبت دوم 17903

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني سبزوار(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
5 11 - 16 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17904
6 9 - 15 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17905

 )آباد محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خرم(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -وم و معارف قرآن كريم دانشگاه عل
8 8 - 16 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17906
8 8 - 16 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17907

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
9 27 - 36 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17908

18 18 - 36 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17909
 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني بجنورد(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

18 15 - 33 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17912
9 9 - 18 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17913

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني بندر عباس(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
- زن - 9 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17914
- زن - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17915

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
18 27 - 45 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17916
18 27 - 45 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17917

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خوي(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -گاه علوم و معارف قرآن كريم دانش
18 18 - 36 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17920
18 18 - 36 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17921

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان(قم  - ريه سازمان اوقاف و امور خي -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
12 24 - 36 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17922
9 18 - 27 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17923

 )زابلمحل تحصيل دانشكده علوم قرآني (قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
9 9 - 18 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17924
9 9 - 18 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17925

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
- زن - 32 علوم قرآن و حديث مونبا آز روزانه 17926
- زن - 32 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17927

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شاهرود(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
18 18 - 36 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17928
18 18 - 36 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17929

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
8 30 - 38 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17930
- - مرد 8 فقه و مباني حقوق اسالمي با آزمون روزانه 17931
- زن - 8 فقه و مباني حقوق اسالمي با آزمون نوبت دوم 17932

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني قم(قم  –سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
12 15 - 27 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17933
14 14 - 28 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17934

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -م دانشگاه علوم و معارف قرآن كري
6 6 - 12 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17935
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17936

 )گراش استان فارسمحل تحصيل واحد (قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
- زن - 17 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17937
- زن - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17938

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
9 9 - 18 علوم قرآن و حديث زانهرو 17939 با آزمون 
3 3 - 6 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17940

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
9 18 - 27 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17941
9 18 - 27 علوم قرآن و حديث دومنوبت  17942 با آزمون 

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مالير(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
9 9 - 18 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17943
5 5 - 10 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17944

 )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد(قم  - اوقاف و امور خيريه  سازمان -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
18 18 - 36 علوم قرآن و حديث با آزمون روزانه 17945
6 6 - 12 علوم قرآن و حديث با آزمون نوبت دوم 17946

 )ني ايالممحل تحصيل دانشكده علوم قرآ(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
6 6 - 12 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 17910
6 6 - 12 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17911

  )محل تحصيل دانشكده علوم قرآني خمين(قم  - سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
18 18 - 36 ن و حديثعلوم قرآ صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 17918
18 18 - 36 علوم قرآن و حديث صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 17919



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  32 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 دانشگاه فردوسي مشهد

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
 20 20 - 40 مپزشكيدا با آزمون روزانه 10572

18 18 - 36 بهداشت مواد غذايي با آزمون روزانه 10573
- زن مرد 25 زمين شناسي با آزمون روزانه 10574
- زن مرد 20 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10575
- زن مرد 20 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10576
- زن مرد 20 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10577
- زن مرد 25 شيمي محض با آزمون روزانه 10578
18 18 - 36 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون روزانه 10579
- زن مرد 20 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10580
- زن مرد 20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10581
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10582
- زن مرد 20 مديريت مناطق خشك و بياباني با آزمون روزانه 10583
- زن مرد 20 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون روزانه 10584
- زن مرد 20 مهندسي شيالت با آزمون روزانه 10585
- زن مرد 20 مهندسي علوم باغباني با آزمون روزانه 10586
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي با آزمون روزانه 10587
- زن مرد 20 مهندسي فضاي سبز با آزمون روزانه 10588
- زن مرد 20 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10589
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري با آزمون روزانه 10590
- زن مرد 15 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17947
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 17948
- زن مرد 21 روانشناسي با آزمون روزانه 17949
- زن مرد 19 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17950
- زن مرد 11 علم اطالعات و دانش شناسي انهروز 17951 با آزمون 
- زن مرد 14 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17952
- زن مرد 6 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17953
- زن مرد 6 مديريت دولتي با آزمون روزانه 17954
- زن مرد 6 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17955
18 18 36 - دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10591
- زن مرد 15 بهداشت مواد غذايي با آزمون نوبت دوم 10592
- زن مرد 15 زمين شناسي با آزمون نوبت دوم 10593
- زن مرد 10 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10594
- زن مرد 10 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10595
- زن مرد 10 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10596
- زن مرد 5 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10597
- زن مرد 15 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10598
- زن مرد 10 علوم و مهندسي خاك با آزمون نوبت دوم 10599
- زن مرد 10 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  آزمون با نوبت دوم 10600
- زن مرد 6 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون نوبت دوم 10601
- زن مرد 5 مديريت مناطق خشك و بياباني با آزمون نوبت دوم 10602
- زن مرد 10 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون نوبت دوم 10603
- زن مرد 5 مهندسي شيالت با آزمون نوبت دوم 10604
- زن مرد 10 مهندسي علوم باغباني با آزمون نوبت دوم 10605
- زن مرد 10 مهندسي فضاي سبز با آزمون نوبت دوم 10606
- زن مرد 10 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10607
- زن مرد 6 مهندسي مرتع و آبخيزداري با آزمون نوبت دوم 10608
- زن مرد 8 اقتصاد كشاورزي وبت دومن 17956 با آزمون 
- زن مرد 6 حسابداري با آزمون نوبت دوم 17957
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17958
- زن مرد 4 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17959
- زن مرد 3 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون نوبت دوم 17960
- زن مرد 5 علوم اقتصادي بت دومنو 17961 با آزمون 
- زن مرد 2 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17962
- زن مرد 2 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 17963
- زن مرد 2 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 17964
- زن مرد 10 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10609

 )ويژه خواهران( سمنان –دانشگاه فرزانگان 
- زن - 45 زيست شناسي با آزمون روزانه 10610
- زن - 25 زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10611

 دانشگاه فسا
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10612
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  دوم نوبت 10613 با آزمون 
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10614
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10615

 دانشگاه قم
45 35 - 80 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10616
8 8 - 16 حسابداري با آزمون روزانه 17965

34 23 - 57 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17966
9 9 - 18 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 17967

18 18 - 36 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17968
9 9 - 18 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17969
9 9 - 18 مديريت صنعتي ونبا آزم روزانه 17970

 دانشگاه كاشان
- زن مرد  21 زيست فناوري با آزمون روزانه 10617

- زن مرد 25 شيمي محض با آزمون روزانه 10618
- زن مرد 6 روانشناسي با آزمون روزانه 17971
- زن مرد 19 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17972
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17973
- زن مرد 9 زيست فناوري با آزمون نوبت دوم 10619
- زن مرد 10 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10620
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17974
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17975
- زن مرد 2 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 17976
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 فصل دوم  33 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  سنندج - دستان دانشگاه كر
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 45 زمين شناسي با آزمون روزانه 10621
- زن مرد 40 زيست فناوري با آزمون روزانه 10622
- زن مرد 45 شيمي محض با آزمون روزانه 10623
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10624
- زن مرد 25 مهندسي زيست فناوري كشاورزي با آزمون روزانه 10625
25 زن مرد - مهندسي فضاي سبز با آزمون روزانه 10626
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10627
- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17977
- زن مرد 11 حسابداري با آزمون روزانه 17978
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 17979
34 زن مرد - شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17980
- زن مرد 12 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 17981
- زن مرد 12 ازرگانيمديريت ب با آزمون روزانه 17982
- زن مرد 12 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 17983
- زن مرد 20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10628
- زن مرد 20 مهندسي زيست فناوري كشاورزي با آزمون نوبت دوم 10629
- زن مرد 20 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10630
- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي با آزمون نوبت دوم 17984
11 زن مرد - حسابداري با آزمون نوبت دوم 17985
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 17986
12 زن مرد - علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 17987
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10631
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10632
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10633
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10634
- زن مرد 20 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10635
10 15 - 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10636
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10637
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10638
- زن مرد 20 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10639
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10640
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10641
- زن مرد 20 مهندسي زراعت و اصالح نباتات دومنوبت  10642 صرفا با سوابق تحصيلي 
- زن مرد 20 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10643
10 10 - 20 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10644
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10645
- زن مرد 20 زداريمهندسي مرتع و آبخي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10646

 )ويژه خواهران( بجنورد -دانشگاه كوثر 
- زن - 18 حسابداري با آزمون روزانه 17988

 گرگان -دانشگاه گلستان 
- زن مرد 40 زمين شناسي با آزمون روزانه 10647
- زن مرد 30 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10648
- زن مرد 30 زيست شناسي دريا با آزمون روزانه 10649
- زن مرد 30 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10650
- زن مرد 30 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 17989
- زن مرد 10 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10651
- زن مرد 10 زيست شناسي دريا با آزمون نوبت دوم 10652
- زن مرد 10 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10653
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 17990
12 زن مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 17991
- زن مرد 10 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10654

 دانشگاه گنبد
- زن مرد 40 ناسيزيست ش با آزمون روزانه 10655
- زن مرد 40 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10656
- زن مرد 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10657
- زن مرد 40 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10658
- زن مرد 35 كارداني شيمي آزمايشگاهي با آزمون روزانه 10659
- زن مرد 12 اقتصاد اسالمي با آزمون روزانه 17992
- زن مرد 24 حسابداري با آزمون روزانه 17993
- زن مرد 18 كارداني حسابداري با آزمون روزانه 17994
- زن مرد 40 زيست شناسي دريا صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10660
- زن مرد 20 مهندسي چوب و كاغذ هروزان 10661 صرفا با سوابق تحصيلي 
- زن مرد 20 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10662
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10663
24 زن مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 17995
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10664

 )شهر محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزاد(دانشگاه گنبد 
- زن - 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 17996
- زن - 12 مديريت بيمه با آزمون روزانه 17997
- زن - 12 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 17998

 رشت -دانشگاه گيالن 
- زن مرد  55 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10665

- زن مرد 40 زيست شناسي دريا با آزمون روزانه 10666
- زن مرد 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10667
- زن مرد 45 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10668
- زن مرد 40 شيمي محض نبا آزمو روزانه 10669
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10670
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10671
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون روزانه 10672
- زن مرد 20 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10673
- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي با آزمون روزانه 17999
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 18000
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 فصل دوم  34 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  رشت - دانشگاه گيالن   ادامه
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 14 روانشناسي وزانهر 18001 با آزمون 
- زن مرد 30 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18002
- زن مرد 12 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 18003
- زن مرد 14 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18004
- زن مرد 12 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 18005
- زن مرد 14 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 18006
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18007
- زن مرد 14 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18008
- زن مرد 14 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 18009
- زن مرد 14 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18010
- زن مرد 12 مديريت جهانگردي ا آزمونب نوبت دوم 18011
- زن مرد 14 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 18012
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10674
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10675

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

 آباد خرم -دانشگاه لرستان 
- زن مرد 25 دامپزشكي با آزمون روزانه 10682
- زن مرد 25 زمين شناسي با آزمون روزانه 10683
- زن مرد 20 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10684
- زن مرد 20 شيمي محض با آزمون روزانه 10685
- زن مرد 20 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10686
- زن مرد 20 مهندسي زراعت و اصالح نباتات با آزمون روزانه 10687
- زن مرد 20 مهندسي گياه پزشكي وزانهر 10688 با آزمون 
- زن مرد 8 روانشناسي با آزمون روزانه 18013
- زن مرد 15 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18014
- زن مرد 8 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 18015
- زن مرد 8 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18016
- زن مرد 20 دامپزشكي با آزمون نوبت دوم 10689
- زن مرد 20 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10690
- زن مرد 20 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10691
- زن مرد 20 علوم و مهندسي خاك با آزمون نوبت دوم 10692
- زن مرد 20 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10693
- زن مرد 8 روانشناسي مونبا آز نوبت دوم 18017
- زن مرد 15 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18018
- زن مرد 8 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 18019
- زن مرد 8 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18020
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10694
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10695
- زن مرد 20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10696
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10697
- زن مرد 20 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10698
- زن مرد 20 عت و اصالح نباتاتمهندسي زرا صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10699
- زن مرد 20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10700
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10701

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر(آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
- زن - 6 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18021
- زن - 6 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18022
- زن - 12 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 18023

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر(آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
- - مرد 6 روانشناسي با آزمون روزانه 18024
ردم  - - 9 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18025

- - مرد 9 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18026
- - مرد 15 مهندسي گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10702
11 - مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 18027
- - مرد 15 مهندسي گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10703

 )دلفان محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباد(آباد  خرم -دانشگاه لرستان 
- - مرد 8 حسابداري با آزمون روزانه 18028
- - مرد 8 روانشناسي با آزمون روزانه 18029
- - مرد 6 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18030
- - مرد 8 حسابداري بت دومنو 18031 با آزمون 
- - مرد 8 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18032
- - مرد 6 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18033

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
- زن مرد 30 زيست شناسي جانوري با آزمون روزانه 10704
- زن مرد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10705
- زن مرد 30 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10706
- زن مرد 25 شيمي محض با آزمون روزانه 10707
- زن مرد 15 حسابداري با آزمون روزانه 18034
- زن مرد 11 روانشناسي با آزمون روزانه 18035
- زن مرد 19 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18036
- زن مرد 30 م اقتصاديعلو با آزمون روزانه 18037
- زن مرد 12 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18038
- زن مرد 6 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 18039
- زن مرد 12 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 18040
- زن مرد 30 زيست شناسي جانوري با آزمون نوبت دوم 10708
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 فصل دوم  35 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  بابلسر - مازندران دانشگاه   ادامه
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10709
- زن مرد 30 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10710
نز مرد  - 25 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10711
- زن مرد 15 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18041
- زن مرد 11 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18042
- زن مرد 19 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18043
- زن مرد 30 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 18044
- زن مرد 12 ت بازرگانيمديري با آزمون نوبت دوم 18045
- زن مرد 6 مديريت جهانگردي با آزمون نوبت دوم 18046
- زن مرد 12 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 18047
- زن مرد 30 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10712
- زن مرد 30 اقيانوس شناسي ق تحصيليصرفا با سواب نوبت دوم 10713

 )گردشگري نوشهر محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي وصنايع دستي و(بابلسر  -دانشگاه مازندران 
- زن مرد 15 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 18048

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زن مرد 35 زمين شناسي با آزمون روزانه 10714
35 زن مرد - زيست شناسي با آزمون روزانه 10715
35 زن مرد - زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10716
- زن مرد 35 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10717
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10718
- زن مرد 25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  نبا آزمو روزانه 10719
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز با آزمون روزانه 10720
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10721
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 18049
- زن مرد 27 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18050
- زن مرد 11 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18051
- زن مرد 11 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 18052
- زن مرد 15 زمين شناسي با آزمون نوبت دوم 10722
15 زن مرد - زيست شناسي با آزمون نوبت دوم 10723
15 زن مرد - زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10724
- زن مرد 15 زيست شناسي گياهي دومنوبت  10725 با آزمون 
- زن مرد 15 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10726
- زن مرد 15 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10727
- زن مرد 5 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18053
- زن مرد 11 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18054
- زن مرد 5 يريت بازرگانيمد با آزمون نوبت دوم 18055
- زن مرد 5 مديريت جهانگردي با آزمون نوبت دوم 18056
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10728
- زن مرد 20 مهندسي چوب و كاغذ صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10729
- زن مرد 25 نباتاتمهندسي زراعت و اصالح  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10730
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10731
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10732
- زن مرد 25 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10733
- زن مرد 15 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10734
- زن مرد 15 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10735
- زن مرد 15 مهندسي چوب و كاغذ صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10736
- زن مرد 15 مهندسي زراعت و اصالح نباتات سوابق تحصيلي صرفا با نوبت دوم 10737
- زن مرد 15 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10738
- زن مرد 15 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10739
- زن مرد 15 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10740
- زن مرد 15 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10741
3 3 6 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18057

 )محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان مغان(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10742
ردم - زن  25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10743

- زن مرد 20 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10744
- زن مرد 20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10745

 )كشاورزي شهرستان مشگين شهر محل تحصيل دانشكده(اردبيل  -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زن مرد 50 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10746
- زن مرد 50 كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10747

 دانشگاه مراغه
- زن مرد 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10748
- زن مرد 40 زيست فناوري با آزمون روزانه 10749
- زن مرد 35 شيمي محض با آزمون روزانه 10750
- زن مرد 25 مهندسي توليدات گياهي با آزمون روزانه 10751
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10752
- زن مرد 12 روانشناسي ونبا آزم روزانه 18058
- زن مرد 27 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18059
- زن مرد 10 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون نوبت دوم 10753
- زن مرد 10 زيست فناوري با آزمون نوبت دوم 10754
- زن مرد 10 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10755
- زن مرد 10 مهندسي گياه پزشكي دوم نوبت 10756 با آزمون 
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18060
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18061
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10757
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10758
ردم - زن  25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10759

- زن مرد 10 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10760
- زن مرد 10 مهندسي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10761
- زن مرد 20 مهندسي زراعت و اصالح نباتات دوم نوبت 10762 صرفا با سوابق تحصيلي 
- زن مرد 10 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10763



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  36 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  دانشگاه مالير
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 45 ولكوليزيست شناسي سلولي و م با آزمون روزانه 10764
- زن مرد 45 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10765
- زن مرد 25 مهندسي زيست فناوري كشاورزي با آزمون روزانه 10766
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 18062
- زن مرد 34 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18063
- زن مرد 15 ست شناسي سلولي و مولكوليزي با آزمون نوبت دوم 10767
- زن مرد 15 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10768
12 زن مرد - روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18064
- زن مرد 34 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18065
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 10769
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10770
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10771
- زن مرد 20 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10772
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10773
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10774
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10775
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10776
- زن مرد 20 مهندسي محيط زيستعلوم و  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10777
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10778
- زن مرد 25 مهندسي زيست فناوري كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10779
- زن مرد 20 مهندسي شيالت ا سوابق تحصيليصرفا ب نوبت دوم 10780
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10781
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10782
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10783

 ايرانشهر -دانشگاه واليت 
- زن مرد 11 حسابداري با آزمون روزانه 18066
- زن مرد 11 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18067
- زن مرد 11 مديريت دولتي با آزمون روزانه 18068
- زن مرد 11 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون روزانه 18069
- زن مرد 5 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18070
- زن مرد 5 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18071
- زن مرد 5 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 18072
- زن مرد 5 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون نوبت دوم 18073
- زن مرد 50 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10784
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10785
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10786
- زن مرد 20 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10787
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10788
- زن مرد 20 باغباني مهندسي علوم صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10789

 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- زن مرد 25 مهندسي زيست فناوري كشاورزي با آزمون روزانه 10790
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10791
- زن مرد 12 اقتصاد اسالمي با آزمون روزانه 18074
- زن مرد 12 حسابداري با آزمون روزانه 18075
- زن مرد 30 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18076
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18077
- زن مرد 15 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 18078
- زن مرد 3 اقتصاد اسالمي با آزمون نوبت دوم 18079
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18080
- زن مرد 15 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18081
- زن مرد 9 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 18082
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10792
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10793
9 - مرد - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 18083
- زن مرد 25 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10794
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10795
- زن مرد 20 مهندسي گياه پزشكي تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 10796

 بندر عباس - دانشگاه هرمزگان 
- زن مرد  25 زمين شناسي با آزمون روزانه 10797

- زن مرد 40 زيست شناسي دريا با آزمون روزانه 10798
- زن مرد 25 شيمي محض با آزمون روزانه 10799
- زن مرد 20 مهندسي شيالت با آزمون روزانه 10800
- زن مرد 9 حسابداري با آزمون روزانه 18084
- زن مرد 9 روانشناسي با آزمون روزانه 18085
- زن مرد 9 مديريت امور گمركي با آزمون روزانه 18086
- زن مرد 9 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18087
- زن مرد 9 مديريت دولتي با آزمون روزانه 18088
- زن مرد 9 مديريت صنعتي زمونبا آ روزانه 18089
- زن مرد 20 زيست شناسي دريا با آزمون نوبت دوم 10801
- زن مرد 15 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10802
- زن مرد 3 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18090
- زن مرد 3 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18091
- زن مرد 3 مديريت امور گمركي با آزمون نوبت دوم 18092
- زن مرد 3 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18093
- زن مرد 3 مديريت دولتي با آزمون نوبت دوم 18094
- زن مرد 3 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 18095
- زن مرد 40 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10803
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10804
- زن مرد 20 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10805
- زن مرد 15 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10806
- زن مرد 20 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10807
- زن مرد 15 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10808
2 2 4 - علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18096



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  37 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي ميناب(بندر عباس  - دانشگاه هرمزگان 
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

ومد زن مرد اول
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10809
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10810
- زن مرد 25 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10811
- زن مرد 15 اتاتمهندسي زراعت و اصالح نب صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10812
- زن مرد 15 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10813
- زن مرد 15 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10814

 دانشگاه ياسوج
- زن مرد 55 زيست شناسي گياهي با آزمون روزانه 10815
- زن مرد 55 شيمي محض با آزمون روزانه 10816
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي با آزمون روزانه 10817
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 18097
- زن مرد 12 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 18098
- زن مرد 10 زيست شناسي گياهي با آزمون نوبت دوم 10818
- زن مرد 5 حضشيمي م با آزمون نوبت دوم 10819
- زن مرد 15 مهندسي گياه پزشكي با آزمون نوبت دوم 10820
- زن مرد 2 روانشناسي با آزمون نوبت دوم 18099
- زن مرد 3 علوم اقتصادي با آزمون نوبت دوم 18100
- زن مرد 20 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10821
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10822
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10823
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10824
- زن مرد 15 مهندسي جنگلداري ابق تحصيليصرفا با سو نوبت دوم 10825
- زن مرد 15 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10826
- زن مرد 15 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10827
- زن مرد 15 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10828

 )دانشكده نفت وگاز گچسارانمحل تحصيل (دانشگاه ياسوج 
- زن مرد 38 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18101
- زن مرد 8 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18102

 دانشگاه يزد
- زن مرد 40 زمين شناسي با آزمون روزانه 10829
- زن مرد 35 زيست شناسي با آزمون روزانه 10830
- زن مرد 35 لولي و مولكوليزيست شناسي س با آزمون روزانه 10831
- زن مرد 45 شيمي محض با آزمون روزانه 10832
- زن مرد 20 علوم و مهندسي خاك با آزمون روزانه 10833
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون روزانه 10834
- زن مرد 11 حسابداري با آزمون روزانه 18103
- زن مرد 15 وانشناسير با آزمون روزانه 18104
- زن مرد 34 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18105
- زن مرد 12 علم اطالعات و دانش شناسي با آزمون روزانه 18106
- زن مرد 12 علوم اقتصادي با آزمون روزانه 18107
- زن مرد 11 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18108
- زن مرد 11 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 18109
- زن مرد 11 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 18110
- زن مرد 11 مديريت مالي با آزمون روزانه 18111
- زن مرد 20 مديريت مناطق خشك و بياباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10835
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري زانهرو 10836 صرفا با سوابق تحصيلي 

 كرج - آموزشكده كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 
- زن مرد 20 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي با آزمون روزانه 10837
- زن مرد 20 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10838

 )ويژه خواهران( قم –) س(دانشكده علوم انساني حضرت معصومه
- زن - 11 حسابداري با آزمون روزانه 18112
- زن - 11 فقه و حقوق اسالمي با آزمون روزانه 18113
- زن - 11 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18114
- زن - 11 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18115
- زن - 11 فقه و حقوق اسالمي ونبا آزم نوبت دوم 18116
- زن - 11 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18117

 دكتر شريعتي - اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه
- زن - 9 حسابداري با آزمون روزانه 18118
- زن - 9 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18119

 دانشكده كشاورزي شيروان
- زن مرد 25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10839
- زن مرد 25 مهندسي زيست فناوري كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10840
- زن مرد 30 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10841
- زن مرد 30 كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري سوابق تحصيليصرفا با  روزانه 10842

كـاربردي توليـد و بهـره بـرداري از -كارداني علمي  30 - زن مرد 
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10843 گياهان دارويي و معطر

 دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام
- زن مرد 30 شيمي محض با آزمون روزانه 10844
- زن مرد 25 )يكشاورز(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون روزانه 10845
- زن مرد 20 شيمي محض با آزمون نوبت دوم 10846
- زن مرد 20 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون نوبت دوم 10847
- زن مرد 25 مهندسي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10848

- زن مرد ش صنايع مبلمانپذيرش با عنوان گراي -گرايش صنايع مبلمان  20 مهندسي چوب و كاغذ صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10849
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10850
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10851
- زن مرد 20 مهندسي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10852

- زن مرد پذيرش با عنوان گرايش صنايع مبلمان -گرايش صنايع مبلمان  20 مهندسي چوب و كاغذ صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10853
- زن مرد 20 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10854
- زن مرد 20 يمهندسي مرتع و آبخيزدار صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10855
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 فصل دوم  38 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  كرج -دانشكده محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست 
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست نبا آزمو روزانه 10856
- زن مرد 20 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون نوبت دوم 10857

 )ويژه خواهران(مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند 
- زن - 30 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18120
- زن - 15 شيمي كاربردي با آزمون نوبت دوم 18121
- زن - 25 ترويج و آموزش كشاورزي ا با سوابق تحصيليصرف روزانه 10858
- زن - 25 مهندسي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10859
- زن - 27 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 18122
- زن - 20 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10860
- زن - 20 مهندسي توليدات گياهي دومنوبت  10861 صرفا با سوابق تحصيلي 
- زن - 3 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18123

 مجتمع آموزش عالي بم
- زن مرد 12 مديريت جهانگردي با آزمون روزانه 18124

كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت  12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 18125 جهانگردي

كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت  12 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 18126 هتلداري

- زن مرد 3 مديريت جهانگردي با آزمون نوبت دوم 18127

كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت  3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 18128 جهانگردي

رايش مديريت كارداني مديريت صنعت جهانگردي گ 3 - زن مرد 
 با آزمون نوبت دوم 18129 هتلداري

 مجتمع آموزش عالي سراوان
- زن مرد 15 حسابداري با آزمون روزانه 18130
- زن مرد 6 حسابداري با آزمون نوبت دوم 18131
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10862
- زن مرد 20 خشك و بيابانيمديريت مناطق  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10863
- زن مرد 25 مهندسي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10864
- زن مرد 25 مهندسي زيست فناوري كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10865
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني يليصرفا با سوابق تحص روزانه 10866
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10867
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10868
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10869
- زن مرد 25 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10870
- زن مرد 25 كارداني توليد و فرآوري خرما صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10871

كاربردي توليد و بهره برداري از  -كارداني علمي  25 - زن مرد 
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10872 گياهان دارويي و معطر

- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 18132
- زن مرد 15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 18133
- زن مرد 25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10873
- زن مرد 20 مديريت مناطق خشك و بياباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10874
- زن مرد 25 سي توليدات گياهيمهند صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10875
- زن مرد 25 مهندسي زيست فناوري كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10876
- زن مرد 25 مهندسي علوم باغباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10877
- زن مرد 25 مهندسي علوم دامي ابق تحصيليصرفا با سو نوبت دوم 10878
- زن مرد 25 مهندسي گياه پزشكي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10879
- زن مرد 20 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10880
- زن مرد 25 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10881
- زن مرد 25 توليد و فرآوري خرماكارداني  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10882

كاربردي توليد و بهره برداري از  -كارداني علمي  25 - زن مرد 
صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10883 گياهان دارويي و معطر

- زن مرد 19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18134
- زن مرد 6 اقتصاديعلوم  صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 18135

 مجتمع آموزش عالي گناباد
13 23 - 36 شيمي كاربردي با آزمون روزانه 18136
5 5 - 10 مديريت بازرگاني با آزمون روزانه 18137
6 8 - 14 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 18138
4 4 - 8 شيمي كاربردي نبا آزمو نوبت دوم 18139
1 1 - 2 مديريت بازرگاني با آزمون نوبت دوم 18140
2 2 - 4 مديريت صنعتي با آزمون نوبت دوم 18141

30 30 - 60 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10884
10 10 - 20 مديريت مناطق خشك و بياباني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10885
13 12 - 25 ات گياهيمهندسي توليد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10886
5 5 - 10 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10887
5 5 - 10 مديريت مناطق خشك و بياباني صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10888
5 5 - 10 مهندسي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 10889

 الي استهبانمركز آموزش ع
20 20 - 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي با آزمون روزانه 10890
20 20 - 40 شيمي محض با آزمون روزانه 10891

 مركز آموزش عالي اقليد
- زن مرد 12 روانشناسي با آزمون روزانه 18142

پذيرش با عنـوان گـرايش جنگلـداري -گرايش جنگلداري شهري 
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 10892 هندسي جنگلداريم 20 - زن مرد شهري

 مركز آموزش عالي المرد
8 6 - 14 مديريت صنعتي با آزمون روزانه 18143
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 فصل دوم  39 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

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

  .اين دفترچه راهنما مطلع گردند 15و  14صفحات در مندرج مهم گروه پزشكي ضوابط و همچنين از  اولدر فصل  ها دورهاين 
  

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران

يت پذيرش ظرف جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد  27 اعضاي مصنوعي با آزمون روزانه 10898

- زن مرد 21 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 10899
- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 3 يوتراپيفيز با آزمون روزانه 10900

- زن مرد   22 كاردرماني با آزمون روزانه 10901
- زن مرد 20 گفتار درماني با آزمون روزانه 10902

 دانشگاه علوم پزشكي اراك
 19 19 - 38 پزشكي با آزمون روزانه 10903

3 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 10904
20 20 40 - پزشكي با آزمون روزانه 10905
10 10 - 20 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10906
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 10907
- زن مرد 25 تكنولوژي پرتو درماني با آزمون روزانه 10908
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 10909
25 زن مرد - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 10910
- زن مرد 18 كاردرماني با آزمون روزانه 10911
12 زن مرد - گفتار درماني با آزمون روزانه 10912
- زن مرد 30 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 10913
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 10914
- زن مرد 25 هوشبري با آزمون روزانه 10915

- زن مرد محل تحصيل دانشكده پرستاري اراك 25 اتاق عمل با آزمون روزانه 10918
- 15 15 محل تحصيل دانشكده پرستاري اراك 30 پرستاري با آزمون روزانه 10919
30 15 15 محل تحصيل دانشكده پرستاري اراك - پرستاري با آزمون روزانه 10920
- زن - محل تحصيل دانشكده پرستاري اراك 30 مامايي با آزمون روزانه 10921

15 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 10916 با آزمون
 )محل تحصيل دانشكده پرستاري شازند(دانشگاه علوم پزشكي اراك 

13 13 26 - پرستاري با آزمون روزانه 10917
 ه علوم پزشكي اردبيلدانشگا

34 34 - 68 پزشكي با آزمون روزانه 10922
11 11 - 22 داروسازي با آزمون روزانه 10923
10 10 - 20 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10924
- زن مرد 25 اتاق عمل با آزمون روزانه 10925
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 10926
25 25 - 50 پرستاري با آزمون روزانه 10927
- زن مرد 26 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 10928
- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 10929
25 زن مرد - فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 10930
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 10931
- زن مرد 25 اي بهداشت حرفه مهندسي با آزمون روزانه 10932
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 10933
- زن مرد 25 هوشبري با آزمون روزانه 10934

32 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پزشكي پرديس خودگردان 10937 با آزمون
14 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - داروسازي پرديس خودگردان 10938 با آزمون
15 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - دندانپزشكي پرديس خودگردان 10939 با آزمون

 ))گرمي( محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان مغان(دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
13 13 26 - پرستاري نبا آزمو روزانه 10935

 )محل تحصيل موسسه آموزش سالمت مشكين شهر(دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 10936

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه
25 25 - 50 پزشكي با آزمون روزانه 10940

15 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 10941
15 15 30 - پزشكي با آزمون روزانه 10942
11 11 - 22 داروسازي با آزمون روزانه 10943

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 داروسازي با آزمون روزانه 10944
10 10 - 20 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10945

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /پاه پاسدارانبورسيه س 2 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10946
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 10947

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 3 اتاق عمل با آزمون روزانه 10948
25 زن مرد - موميبهداشت ع با آزمون روزانه 10949
17 17 - 34 پرستاري با آزمون روزانه 10950

10 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پرستاري با آزمون روزانه 10951
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 10952
- زن مرد 26 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 10953

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 10954
- زن مرد 24 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 10955

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 6 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 10956
- زن مرد 19 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 10957

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 10958
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 10959
- زن مرد 20 اي رفهمهندسي بهداشت ح با آزمون روزانه 10960
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 10961
- زن مرد 21 هوشبري با آزمون روزانه 10962

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 3 هوشبري با آزمون روزانه 10963
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 20 پزشكي پرديس خودگردان 10970 با آزمون



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  40 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري بوكان(دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
 13 13 - 26 پرستاري ا آزمونب روزانه 10964

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري سلماس(دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
13 13 - 26 پرستاري با آزمون روزانه 10965

 )بآمحل تحصيل دانشكده پرستاري مياندو(دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
13 13 - 26 پرستاري با آزمون روزانه 10966

 )جتمع آموزش عالي سالمت خويمحل تحصيل م(دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 10967
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 10968

 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت نقده(دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 10969

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري خوي(ميه دانشگاه علوم پزشكي ارو
- زن مرد 15 اتاق عمل با آزمون روزانه 10971

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
40 40 - 80 پزشكي با آزمون روزانه 10972

10 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 10973
32 32 64 - پزشكي با آزمون روزانه 10974
25 25 - 50 داروسازي با آزمون روزانه 10975

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 داروسازي با آزمون روزانه 10976
23 23 - 46 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10977

- - مرد اين دفترچه 122ه شرايط مندرج در صفح/بورسيه سپاه پاسداران 2 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10978
- زن مرد 24 اتاق عمل با آزمون روزانه 10979
- زن مرد 16 اعضاي مصنوعي با آزمون روزانه 10980
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 10981
38 38 - 76 پرستاري با آزمون روزانه 10982

5 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /اه پاسدارانبورسيه سپ - پرستاري با آزمون روزانه 10983
25 25 50 - پرستاري با آزمون روزانه 10984
- زن مرد 28 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 10985
- زن مرد 14 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 10986
- زن مرد 31 ايشگاهيعلوم آزم با آزمون روزانه 10987

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 3 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 10988
- زن مرد 25 علوم تغذيه با آزمون روزانه 10989
- زن مرد 19 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 10990

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /ارانبورسيه سپاه پاسد 1 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 10991
- زن مرد 19 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 10992

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 10993
- زن مرد 16 ردرمانيكا با آزمون روزانه 10994
- زن مرد 25 كتابداري در شاخه پزشكي با آزمون روزانه 10995
- زن مرد 15 گفتار درماني با آزمون روزانه 10996
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 10997
- زن مرد 19 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 10998
- زن مرد 26 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 10999
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11000
- زن مرد 26 هوشبري با آزمون روزانه 11001
10 زن مرد - كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني با آزمون روزانه 11002

40 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پزشكي پرديس خودگردان 11003 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 25 داروسازي پرديس خودگردان 11004 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 22 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11005 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 ق عملاتا پرديس خودگردان 11006 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 اعضاي مصنوعي پرديس خودگردان 11007 با آزمون
20 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پرستاري پرديس خودگردان 11008 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 9 م تغذيهعلو پرديس خودگردان 11009 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 11010 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 كاردرماني پرديس خودگردان 11011 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 تار درمانيگف پرديس خودگردان 11012 با آزمون
- زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4 مامايي پرديس خودگردان 11013 با آزمون

 كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز 
24 24 - 48 پزشكي با آزمون روزانه 11014

5 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 11015
23 23 46 - پزشكي با آزمون روزانه 11016
13 13 - 26 داروسازي با آزمون روزانه 11017
11 11 - 22 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11018
- زن مرد 25 اتاق عمل با آزمون روزانه 11019
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11020
23 23 - 46 پرستاري با آزمون روزانه 11021
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11022
- زن مرد 30 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11023
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11024
- زن مرد 25 هوشبري با آزمون روزانه 11025
دمر 15 زن  - كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني با آزمون روزانه 11026
- زن مرد 13 پزشكي ظرفيت مازاد 11027 با آزمون
10 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11028 با آزمون
25 زن مرد - داروسازي ظرفيت مازاد 11029 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي ايران
- 74 74 شود بصورت شيوه نوين اجرا مي 148 پزشكي با آزمون روزانه 11030

- زن مرد 30 اتاق عمل با آزمون روزانه 11031
- زن مرد 15 اعضاي مصنوعي با آزمون روزانه 11032
- زن مرد 17 بينايي سنجي با آزمون روزانه 11033

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 3 نايي سنجيبي با آزمون روزانه 11034
37 37 - 74 پرستاري با آزمون روزانه 11035
38 38 76 - پرستاري با آزمون روزانه 11036



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  41 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

   ايراندانشگاه علوم پزشكي   ادامه  

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 30 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11037
- زن مرد 17 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11038

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 3 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11039
- زن مرد 27 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11040
- زن مرد 22 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11041
- زن مرد 17 كاردرماني با آزمون روزانه 11042
- زن مرد 14 گفتار درماني با آزمون روزانه 11043
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11044
- زن مرد 30 هوشبري با آزمون روزانه 11045

 )محل تحصيل منطقه ويژه اقتصادي پيام واقع در كرج(ايران دانشگاه علوم پزشكي 
- زن مرد 45 پزشكي پرديس خودگردان 11046 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي ايالم
10 10 - 20 پزشكي با آزمون روزانه 11047
16 16 32 - پزشكي با آزمون روزانه 11048
4 4 - 8 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11049
ردم 20 زن  - اتاق عمل با آزمون روزانه 11050

- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11051
- زن مرد 20 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها با آزمون روزانه 11052
12 12 - 24 پرستاري با آزمون روزانه 11053
11 11 22 - پرستاري با آزمون روزانه 11054
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11055

- زن - ممنوعيت نقل و انتقال 15 مامايي با آزمون روزانه 11056
- زن مرد 30 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11057
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11058
- زن مرد 20 هوشبري نبا آزمو روزانه 11059
20 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11060 با آزمون
- زن مرد 5 بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 11061 با آزمون
- زن مرد 5 اي مهندسي بهداشت حرفه ظرفيت مازاد 11062 با آزمون
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 11063 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي بابل
46 46 - 92 پزشكي با آزمون روزانه 11064
13 13 - 26 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11065
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11066
26 26 - 52 پرستاري با آزمون روزانه 11067
- زن مرد 20 تكنولوژي پرتو درماني با آزمون روزانه 11068
- زن مرد 23 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11069
- زن مرد 20 اي تكنولوژي پزشكي هسته با آزمون روزانه 12013
- زن مرد 18 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11070
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11071
- زن مرد 22 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11072
- زن مرد 15 گفتار درماني با آزمون روزانه 11073
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11074
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11075
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11076

35 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پزشكي پرديس خودگردان 11079 با آزمون
- زن مرد ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر 15 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11080 با آزمون

10 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - فيزيوتراپي پرديس خودگردان 11081 با آزمون
 )محل تحصيل دانشكده پرستاري رامسر(دانشگاه علوم پزشكي بابل 

21 زن مرد - بهداشت عمومي نهروزا 11077 با آزمون 
22 22 - 44 پرستاري با آزمون روزانه 11078

 * تهران –) عج( اله  هدانشگاه علوم پزشكي بقي

هاي داراي شرايط  اطالعيه رشتهانتهاي دفترچه و شرايط مندرج در 
پذيرش از ميان داوطلبان با عضويت بسيجي و نهايتا جذب . خاص

 .بصورت بورسيه و استخدام سپاه پاسداران انقالب اسالمي

40 10 - 50 پزشكي با آزمون روزانه 11082
5 5 - 10 داروسازي با آزمون روزانه 11084

15 5 - 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11085
25 5 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11087
15 5 - 20 هوشبري با آزمون روزانه 11099

سمي سپاه پذيرش از ميان اعضاي ر - شرايط مندرج در انتهاي دفترچه 
.گواهي رسمي عضويت از يگان مربوطه ارائهپاسداران انقالب اسالمي با 

- - مرد 5 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11093
- - مرد 10 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11098
- - مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11090
- - مرد 10 تغذيه علوم با آزمون روزانه 11092
- - مرد 10 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11096
5 - مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11100

پذيرش از بين اعضاي رسمي ارتش،  - شرايط مندرج در انتهاي دفترچه 
مجوز از يگان و گواهي عضويت رسمي  ارائهناجا و وزارت دفاع با 

 خدمتي

دمر  با آزمون روزانه 11091 علوم تغذيه 15 - زن 

پذيرش از بين اعضاي نيروي  - شرايط مندرج در انتهاي دفترچه 
گواهي عضويت رسمي از يگان  ارائهانتظامي، ارتش و وزارت دفاع با 

 خدمتي

 با آزمون روزانه 11095 اي مهندسي بهداشت حرفه 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 11097 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

پذيرش از ميان اعضاي رسمي  - شرايط مندرج در انتهاي دفترچه 
گواهي عضويت رسمي از  ارائهارتش، نيروي انتظامي و وزارت دفاع با 

 يگان خدمتي

 با آزمون روزانه 11089 علوم آزمايشگاهي 5 - - مرد
ا آزمونب روزانه 11094 مديريت خدمات بهداشتي درماني 25 - زن مرد  

پذيرش از ميان كادر ثابت سپاه  - شرايط مندرج در انتهاي دفترچه 
مجوز شركت در آزمون از يگان  ارائهپاسداران انقالب اسالمي با 

 خدمتي

 با آزمون روزانه 11086 اتاق عمل 5 - - مرد
 با آزمون روزانه 11088 پرستاري 5 - - مرد

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

  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  42 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 دانشگاه علوم پزشكي بم

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

 كدرشته
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
 7 7 - 14 پزشكي با آزمون روزانه 11101

- زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال 15 اتاق عمل با آزمون روزانه 11102
- زن مرد 10 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11103
7 7 - 14 پرستاري با آزمون روزانه 11104
- زن مرد 13 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11105
- زن - 10 مامايي با آزمون روزانه 11106
- زن مرد 20 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11107
- زن مرد 10 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11108
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11109
- زن مرد 8 پزشكي ظرفيت مازاد 11110 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس
16 16 - 32 پزشكي با آزمون روزانه 11111

10 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 11112
11 11 22 - پزشكي با آزمون روزانه 11113
11 11 - 22 داروسازي با آزمون روزانه 11114
9 9 - 18 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11115
- زن مرد 15 اتاق عمل با آزمون روزانه 11116

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 5 اتاق عمل با آزمون روزانه 11117
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11118
20 زن مرد - بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها با آزمون روزانه 11119
22 22 - 44 پرستاري با آزمون روزانه 11120

5 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پرستاري با آزمون روزانه 11121
13 13 26 - پرستاري با آزمون روزانه 11122
- زن مرد 24 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11123

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11124
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11125

- - مرد اين دفترچه 122ايط مندرج در صفحه شر/بورسيه سپاه پاسداران 3 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11126
- زن مرد 24 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11127

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11128
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11129

- زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11130
- زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11131
- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 5 بريهوش با آزمون روزانه 11132
- زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال 15 هوشبري با آزمون روزانه 11133

30 زن مرد - پزشكي پرديس خودگردان 11134 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 15 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11138 با آزمون

- زن مرد 6 داروسازي فيت مازادظر 11135 با آزمون
15 زن مرد - پرستاري ظرفيت مازاد 11136 با آزمون

 )محل تحصيل بندرلنگه(دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
پزشكي علوم هاي وسايردانشگاه بندرعباس به وجابجايي انتقال ممنوعيت 13 13 - 26 پرستاري با آزمون روزانه 11137

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
19 19 - 38 پزشكي با آزمون روزانه 11139
8 8 - 16 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11140
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11141
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11142
23 23 - 46 پرستاري با آزمون روزانه 11143
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي هروزان 11144 با آزمون 
- زن مرد 20 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11145
- زن مرد 30 كتابداري در شاخه پزشكي با آزمون روزانه 11146
- زن - 21 مامايي با آزمون روزانه 11147
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11148
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11149
- زن مرد 10 پزشكي ظرفيت مازاد 11150 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
24 24 - 48 پزشكي با آزمون روزانه 11151

3 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 11152
9 9 18 - پزشكي با آزمون روزانه 11153
8 8 - 16 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11154
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11155
- زن مرد 35 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11156
20 20 - 40 پرستاري با آزمون روزانه 11157
- زن مرد 22 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11158
- زن مرد 20 يعلوم آزمايشگاه با آزمون روزانه 11159

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11160
- زن - 15 مامايي با آزمون روزانه 11161
- زن مرد 30 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11162
- زن مرد 30 محيطمهندسي بهداشت  با آزمون روزانه 11163
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11164
20 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11165 با آزمون

 )محل تحصيل شهرستان سرايان(دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11166

 )تحصيل دانشكده پرستاري طبس محل(دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 11167

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي فردوس(دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
- زن مرد 25 اتاق عمل با آزمون روزانه 11168
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 11169
- زن مرد 18 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11170

 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت قائن(دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
- زن مرد 15 اتاق عمل با آزمون روزانه 11171

- زن مرد  20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11172



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  43 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت قائن(دانشگاه علوم پزشكي بيرجند   دامها

وضيحاتت  
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 11173
15 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11174

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز
38 38 - 76 پزشكي آزمونبا  روزانه 11175

7 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 11176
37 37 74 - پزشكي با آزمون روزانه 11177
10 10 - 20 داروسازي با آزمون روزانه 11178

1 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - وسازيدار با آزمون روزانه 11179
12 12 24 - داروسازي با آزمون روزانه 11180
18 18 - 36 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11181

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11182
- زن مرد 18 اتاق عمل آزمون با روزانه 11183

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 اتاق عمل با آزمون روزانه 11184
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11185
23 23 - 46 پرستاري با آزمون روزانه 11186

دمر اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران  - 5 - پرستاري با آزمون روزانه 11187
22 22 44 - پرستاري با آزمون روزانه 11188
- زن مرد 25 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11189

1 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11190
24 زن مرد - تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11191
- زن مرد 10 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11192

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11193
- زن مرد 28 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11194

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /اه پاسدارانبورسيه سپ 2 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11195
- زن مرد 30 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11196
- زن مرد 20 علوم و صنايع غذايي با آزمون روزانه 11197
- زن مرد 21 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11198

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /ورسيه سپاه پاسدارانب 1 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11199
- زن مرد 23 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11200

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11201
- زن مرد 20 كاردرماني با آزمون روزانه 11202
- زن مرد 20 گفتار درماني با آزمون روزانه 11203
- زن - 19 مامايي با آزمون روزانه 11204
- زن مرد 24 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11205
- زن مرد 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11206
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11207
- زن مرد 24 هوشبري با آزمون روزانه 11208

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 هوشبري با آزمون روزانه 11209
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز 15 پزشكي پرديس خودگردان 11210 با آزمون
15 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز - پزشكي پرديس خودگردان 11211 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز 14 داروسازي پرديس خودگردان 11212 با آزمون

11 زن مرد خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريزمحل تحصيل پرديس  - داروسازي پرديس خودگردان 11213 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز 10 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11214 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
15 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11215
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11216
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 11217
15 زن مرد - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11218
- زن مرد 15 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11219
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11220
- زن مرد 15 هوشبري با آزمون روزانه 11221

 دانشگاه علوم پزشكي تهران
80 80 - 160 پزشكي با آزمون روزانه 11222
40 40 - 80 داروسازي با آزمون روزانه 11223
24 24 - 48 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11224
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11225
25 25 - 50 تاريپرس با آزمون روزانه 11226
25 25 50 - پرستاري با آزمون روزانه 11227
- زن مرد 23 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11228
- زن مرد 14 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11229
- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11230
- زن مرد 20 المتفناوري اطالعات س با آزمون روزانه 11231
- زن مرد 18 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11232
- زن مرد 15 گفتار درماني با آزمون روزانه 11233
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11234
- زن مرد 20 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11235
- زن مرد 20 هوشبري وزانهر 11236 با آزمون 

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 40 داروسازي پرديس خودگردان 11237 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 30 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11238 با آزمون

 )س خودگردان دانشگاه واقع در جزيره كيشمحل تحصيل پردي(دانشگاه علوم پزشكي تهران 
40 زن مرد .دگرد ها سال اول در جزيره كيش برگزار مي كالس - پرستاري پرديس خودگردان 11239 با آزمون
35 زن مرد .گردد ها سال اول در جزيره كيش برگزار مي كالس - علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 11240 با آزمون

 اهواز -جندي شاپور  دانشگاه علوم پزشكي
 35 35 - 70 پزشكي با آزمون روزانه 11241

10 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 11242
20 20 40 - پزشكي با آزمون روزانه 11243
16 16 - 32 داروسازي با آزمون روزانه 11244

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /سدارانبورسيه سپاه پا 1 داروسازي با آزمون روزانه 11245
15 15 - 30 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11246

2 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - دندانپزشكي با آزمون روزانه 11247
- زن مرد 23 اتاق عمل با آزمون روزانه 11248

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 اتاق عمل با آزمون روزانه 11249
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 فصل دوم  44 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور   دامها

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دمر دوم زن  اول
- زن مرد 26 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11250
- زن مرد 25 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها با آزمون روزانه 11251
20 20 - 40 پرستاري با آزمون روزانه 11252

5 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پرستاري با آزمون روزانه 11253
18 18 36 - پرستاري با آزمون روزانه 11254
- زن مرد 28 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11255

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11256
- زن مرد 10 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11257
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11258

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 5 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11259
- زن مرد 30 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11260
- زن مرد 19 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11261

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11262
- زن مرد 20 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11263

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11264
- زن مرد 16 كاردرماني با آزمون روزانه 11265
- زن مرد 17 گفتار درماني با آزمون روزانه 11266
- زن - 30 مامايي با آزمون روزانه 11267
- زن مرد 25 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11268
- زن مرد 22 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11269
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11270
- زن مرد 18 هوشبري با آزمون روزانه 11271

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 هوشبري با آزمون روزانه 11272
32 زن مرد ندي شاپور اهوازمحل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي ج - پزشكي پرديس خودگردان 11273 با آزمون

- زن مرد محل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 14 داروسازي پرديس خودگردان 11274 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 15 دندانپزشكي خودگردانپرديس  11275 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 5 اتاق عمل پرديس خودگردان 11276 با آزمون
10 زن مرد محل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز - پرستاري پرديس خودگردان 11277 با آزمون

- زن مرد شكي جندي شاپور اهوازمحل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پز 4 شنوايي شناسي پرديس خودگردان 11278 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 5 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 11279 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 3 كاردرماني پرديس خودگردان 11280 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 4 گفتار درماني پرديس خودگردان 11281 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم
9 9 - 18 پزشكي با آزمون روزانه 11282
8 8 16 - پزشكي با آزمون روزانه 11283
17 زن مرد - عملاتاق  با آزمون روزانه 11284
20 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11285
22 22 - 44 پرستاري با آزمون روزانه 11286
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11287
18 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11288
14 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11289 مونبا آز

 دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
10 10 - 20 پزشكي با آزمون روزانه 11290
- زن مرد 13 اتاق عمل با آزمون روزانه 11291

20 زن مرد ها ممنوعيت نقل و انتقال به ساير دانشگاه - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11292
11 11 22 - پرستاري با آزمون روزانه 11293
- زن - 13 مامايي با آزمون روزانه 11294
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11295
20 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11296
- زن مرد 5 پزشكي ظرفيت مازاد 11297 با آزمون

 بجنورد -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
5 5 - 10 پزشكي با آزمون روزانه 11298

13 13 26 - پزشكي با آزمون روزانه 11299
7 7 - 14 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11300
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11301
- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11302
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11303
- زن - 20 مامايي وزانهر 11304 با آزمون 
- زن مرد 30 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11305
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11306
20 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11307

- 17 17 محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي بجنورد 34 پرستاري با آزمون روزانه 11310
- زن مرد 12 پزشكي ظرفيت مازاد 11308 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري شيروان(بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11309

 دانشگاه علوم پزشكي دزفول
17 17 - 34 پزشكي با آزمون روزانه 11311
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11312
13 13 - 26 پرستاري با آزمون روزانه 11313
12 12 24 - پرستاري با آزمون روزانه 11314
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11315
- زن مرد 22 هوشبري با آزمون روزانه 11316
- زن مرد 5 پزشكي ظرفيت مازاد 11317 با آزمون

 علوم پزشكي رفسنجاندانشگاه 
32 32 - 64 پزشكي با آزمون روزانه 11318
12 12 - 24 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11319
- زن مرد 25 اتاق عمل با آزمون روزانه 11320
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11321
17 17 - 34 پرستاري با آزمون روزانه 11322
- زن مرد 22 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11323
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11324



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  45 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 رفسنجاندانشگاه علوم پزشكي   دامها

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن - 25 يماماي با آزمون روزانه 11325
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11326
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11327
- زن مرد 10 پزشكي ظرفيت مازاد 11328 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي زابل
14 14 28 - پزشكي با آزمون روزانه 11329
4 4 - 8 داروسازي با آزمون روزانه 11330
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11331
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11332
13 13 - 26 پرستاري با آزمون روزانه 11333
12 12 24 - پرستاري با آزمون روزانه 11334
20 زن مرد - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11335
- زن مرد 25 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11336
20 زن مرد - فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11337
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11338
20 زن - - مامايي با آزمون روزانه 11339
- زن مرد 25 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11340
25 زن مرد - اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11341
25 زن مرد - مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11342
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11343
10 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11344 با آزمون
- زن مرد 4 داروسازي ظرفيت مازاد 11345 با آزمون

 زشكي زاهداندانشگاه علوم پ
24 24 - 48 پزشكي با آزمون روزانه 11346

3 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 11347
13 13 26 - پزشكي با آزمون روزانه 11348
8 8 - 16 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11349
7 7 14 - دندانپزشكي با آزمون روزانه 11350
- زن مرد 8 اتاق عمل با آزمون روزانه 11351

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 اتاق عمل با آزمون روزانه 11352
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11353
- زن مرد 20 بينايي سنجي ونبا آزم روزانه 11354
10 10 - 20 پرستاري با آزمون روزانه 11355

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 5 پرستاري با آزمون روزانه 11356
1 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11357

19 زن مرد - تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11358
- زن مرد 27 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11359

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 3 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11360
- زن مرد 22 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11361
- زن مرد 14 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11362

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11363
- زن مرد 16 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11364

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11365
- زن مرد 25 كتابداري در شاخه پزشكي با آزمون روزانه 11366
- زن مرد 10 گفتار درماني با آزمون روزانه 11367
- زن - 8 مامايي با آزمون روزانه 11368
- زن مرد 20 اي مهندسي بهداشت حرفه آزمونبا  روزانه 11369
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11370

2 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - هوشبري با آزمون روزانه 11371
13 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11372

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 15 پزشكي پرديس خودگردان 11375 با آزمون
15 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پزشكي پرديس خودگردان 11376 با آزمون
13 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11377 با آزمون
8 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - بينايي سنجي پرديس خودگردان 11378 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 8 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 11379 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 گفتار درماني پرديس خودگردان 11380 با آزمون

 )المت خاشمحل تحصيل موسسه آموزش عالي س(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
- زن مرد 12 اتاق عمل با آزمون روزانه 11373
- زن مرد 12 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11374

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان
36 36 - 72 پزشكي با آزمون روزانه 11381

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 3 پزشكي ا آزمونب روزانه 11382
23 23 - 46 داروسازي با آزمون روزانه 11383
20 20 - 40 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11384
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11385
- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11386
22 22 - 44 پرستاري با آزمون روزانه 11387

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 پرستاري با آزمون روزانه 11388
- زن مرد 25 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11389
- زن مرد 24 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11390

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 زمايشگاهيعلوم آ با آزمون روزانه 11391
20 زن مرد - كاردرماني با آزمون روزانه 11392
20 زن - - مامايي با آزمون روزانه 11393
- زن مرد 30 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11394
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11395
- زن مرد 22 هوشبري با آزمون روزانه 11396

38 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پزشكي پرديس خودگردان 11397 با آزمون
20 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - داروسازي پرديس خودگردان 11398 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 15 دندانپزشكي ودگردانپرديس خ 11399 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 13 13 - 26 پزشكي با آزمون روزانه 11400

22 11 11 بدون نقل و انتقال - پزشكي با آزمون روزانه 11401



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  46 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 سبزواردانشگاه علوم پزشكي   دامها

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
حوه پذيرشن دوره تحصيلي محل  

دوم زن مرد اول
- زن مرد 25 اتاق عمل با آزمون روزانه 11402
25 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11403
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 11404
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 11405
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي آزمون با روزانه 11406
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11407
25 زن مرد - اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11408
- زن مرد 22 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11409
25 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11410
14 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11411 با آزمون

 )محل تحصيل شهرستان جوين(گاه علوم پزشكي سبزوار دانش
20 10 10 ممنوعيت انتقال به ساير نقاط - پرستاري با آزمون روزانه 11412

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان
18 18 - 36 پزشكي با آزمون روزانه 11413
20 20 40 - پزشكي با آزمون روزانه 11414
8 8 - 16 دندانپزشكي هروزان 11415 با آزمون 

19 19 - 38 پرستاري با آزمون روزانه 11416
- زن مرد 30 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11417
- زن مرد 25 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11418
- زن مرد 15 كاردرماني با آزمون روزانه 11419
- زن مرد 15 گفتار درماني با آزمون روزانه 11420
- زن مرد 20 پزشكي ظرفيت مازاد 11421 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده بهداشت دامغان(دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11422
30 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11423
- زن مرد 20 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11424
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11425
30 زن مرد - مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11426

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه(دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11427
- زن مرد 22 تكنولوژي پرتوشناسي نهروزا 11428 با آزمون 
- زن مرد 20 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11429
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11430

 )محل تحصيل شهرستان آرادان(دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
- زن مرد 20 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11431
- زن مرد 20 علوم و صنايع غذايي با آزمون روزانه 11432

 * تهران –دانشگاه علوم پزشكي شاهد 
- زن مرد 25 پزشكي با آزمون روزانه 10893
- زن مرد 20 دندانپزشكي با آزمون روزانه 10894
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 10895
- زن مرد 30 پرستاري با آزمون روزانه 10896
- زن مرد 15 پزشكي زادظرفيت ما 10897 با آزمون

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

  
 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

15 15 - 30 پزشكي با آزمون روزانه 11433
14 14 28 - پزشكي با آزمون روزانه 11434
14 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11435
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11436
17 17 - 34 پرستاري با آزمون روزانه 11437
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 11438
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11439
- زن - 15 مامايي با آزمون روزانه 11440
15 زن - - مامايي با آزمون روزانه 11441
- زن مرد 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11442
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11443
- زن مرد 14 هوشبري با آزمون روزانه 11444
- زن مرد 7 پزشكي ظرفيت مازاد 11445 با آزمون
7 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11446 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
20 20 - 40 پزشكي با آزمون روزانه 11447
11 11 22 - پزشكي با آزمون روزانه 11448
5 5 - 10 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11449
- زن مرد 22 اتاق عمل با آزمون روزانه 11450
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11451
25 25 - 50 پرستاري با آزمون روزانه 11452
- زن مرد 25 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11453
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11454
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11455

13 12 - 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11456
- زن مرد 25 هوشبري با آزمون روزانه 11457
- زن مرد 14 پزشكي ظرفيت مازاد 11458 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري بروجن(دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11459
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 11460

 تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
40 40 - 80 پزشكي با آزمون روزانه 11461

 40 40 80 - پزشكي با آزمون روزانه 11463



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  47 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 تهران -شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي   دامها

حاتتوضي  
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
23 23 - 46 داروسازي با آزمون روزانه 11464
10 10 - 20 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11465
10 10 20 - دندانپزشكي با آزمون روزانه 11466
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11467
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11468
- زن مرد 23 بينايي سنجي با آزمون روزانه 11469
44 44 - 88 پرستاري با آزمون روزانه 11470
44 44 88 - پرستاري با آزمون روزانه 11471
- زن مرد 20 تكنولوژي پرتو درماني با آزمون روزانه 11472
- زن مرد 26 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11473
- زن مرد 20 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11474
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11475
- زن مرد 18 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11476
17 زن مرد - علوم تغذيه با آزمون روزانه 11477
- زن مرد 20 علوم و صنايع غذايي با آزمون روزانه 11478
20 زن مرد - علوم و صنايع غذايي با آزمون روزانه 11479
- زن مرد 23 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11480
- زن مرد 20 كاردرماني با آزمون روزانه 11481
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11482
- زن مرد 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11483
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11484
20 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11485
8 زن مرد - كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني با آزمون روزانه 11486

- زن مرد ط زيستمحي محل تحصيل دانشكده سالمت ايمني و 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11487
25 زن مرد محيط زيست محل تحصيل دانشكده سالمت ايمني و - اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11488
- زن مرد محيط زيست محل تحصيل دانشكده سالمت ايمني و 10 اي مهندسي بهداشت حرفه دانپرديس خودگر 11489 با آزمون
10 زن مرد محيط زيست محل تحصيل دانشكده سالمت ايمني و - اي مهندسي بهداشت حرفه پرديس خودگردان 11490 با آزمون

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 25 پزشكي پرديس خودگردان 11491 با آزمون
25 زن مرد ر تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع د - پزشكي پرديس خودگردان 11492 با آزمون

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 23 داروسازي پرديس خودگردان 11493 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 8 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11494 با آزمون
8 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11495 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 12 بهداشت عمومي پرديس خودگردان 11496 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 6 بينايي سنجي پرديس خودگردان 11497 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 30 پرستاري پرديس خودگردان 11498 با آزمون
30 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران - پرستاري پرديس خودگردان 11499 با آزمون

- زن مرد ديس خودگردان دانشگاه واقع در تهرانمحل تحصيل پر 5 شنوايي شناسي پرديس خودگردان 11500 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 8 علوم تغذيه پرديس خودگردان 11501 با آزمون
8 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران - يهعلوم تغذ پرديس خودگردان 11502 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 8 علوم و صنايع غذايي پرديس خودگردان 11503 با آزمون
8 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران - علوم و صنايع غذايي پرديس خودگردان 11504 با آزمون

- زن مرد صيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهرانمحل تح 5 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 11505 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 5 كاردرماني پرديس خودگردان 11506 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 12 اي سي بهداشت حرفهمهند پرديس خودگردان 11507 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 12 مهندسي بهداشت محيط پرديس خودگردان 11508 با آزمون

 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان ورامين(تهران  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
واگذاري خوابگاه و ممنوعيت انتقال به ساير عدم امكان 
 شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي هاي  دانشكده

20 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11509
10 10 20 - پرستاري با آزمون روزانه 11510
20 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11511

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 43 43 - 86 شكيپز با آزمون روزانه 11512

15 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 11513
43 43 86 - پزشكي با آزمون روزانه 11514
30 30 - 60 داروسازي با آزمون روزانه 11515

- - مرد دفترچه اين 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 داروسازي با آزمون روزانه 11516
28 28 - 56 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11517

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 4 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11518
- زن مرد 15 اتاق عمل با آزمون روزانه 11519

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /دارانبورسيه سپاه پاس 7 اتاق عمل با آزمون روزانه 11520
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11521
- زن مرد 15 ها بيولوژي و كنترل ناقلين بيماري با آزمون روزانه 12012
20 20 - 40 پرستاري با آزمون روزانه 11522

15 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /پاسدارانبورسيه سپاه  - پرستاري با آزمون روزانه 11523
15 15 30 - پرستاري با آزمون روزانه 11524
- زن مرد 31 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11525

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 ژي پرتوشناسيتكنولو با آزمون روزانه 11526
- زن مرد 26 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11527

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 8 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11528
- زن مرد 25 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11529
- زن مرد 19 وري اطالعات سالمتفنا با آزمون روزانه 11530

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11531
- زن مرد 21 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11532

دمر اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران  - - 2 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11533
- زن مرد 20 كاردرماني با آزمون روزانه 11534
- زن مرد 15 گفتار درماني با آزمون روزانه 11535
- زن - 15 مامايي با آزمون روزانه 11536
- زن مرد 20 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11537
- زن مرد 21 اي هندسي بهداشت حرفهم با آزمون روزانه 11538
- زن مرد 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11539
- زن مرد 15 هوشبري با آزمون روزانه 11540

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 7 هوشبري با آزمون روزانه 11541
- زن مرد سپيدانمحل تحصيل شهرستان  15 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11552
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 فصل دوم  48 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 شيرازدانشگاه علوم پزشكي   دامها

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
  محل تحصيل تا پايان مرحله علوم پايه در شهرك صدرا

 شيرازكيلومتري  5

60 زن مرد - پزشكي پرديس خودگردان 11542 با آزمون
32 زن مرد - داروسازي پرديس خودگردان 11543 با آزمون
35 زن مرد - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11544 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري آباده(دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
11 11 - 22 پرستاري ا آزمونب روزانه 11545

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري المرد(دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
12 12 - 24 پرستاري با آزمون روزانه 11546

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي استهبان(دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
15 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11547
25 زن مرد - علوم آزمايشگاهي زانهرو 11548 با آزمون 
16 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11549

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي داراب(دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
20 زن مرد - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11550

 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني(دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
- زن مرد 25 عمومي بهداشت با آزمون روزانه 11551

 دانشگاه علوم پزشكي فسا
32 32 - 64 پزشكي با آزمون روزانه 11553
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11554
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11555
22 22 - 44 پرستاري با آزمون روزانه 11556
- زن مرد 20 اهيعلوم آزمايشگ با آزمون روزانه 11557
20 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11558
- زن مرد 23 پزشكي ظرفيت مازاد 11559 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين
23 23 - 46 پزشكي با آزمون روزانه 11560

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 3 پزشكي با آزمون روزانه 11561
10 10 - 20 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11562
- زن مرد 25 اتاق عمل با آزمون روزانه 11563
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11564
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11565
15 15 30 - پرستاري با آزمون روزانه 11566
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11567
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11568

15 15 - 30 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11569
- زن مرد 36 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11570
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط مونبا آز روزانه 11571
- زن مرد 25 هوشبري با آزمون روزانه 11572
- زن مرد 20 پزشكي ظرفيت مازاد 11573 با آزمون
- زن مرد 5 پرستاري ظرفيت مازاد 11574 با آزمون
- زن - 5 مامايي ظرفيت مازاد 11575 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي قم
26 26 - 52 پزشكي با آزمون روزانه 11576
15 15 - 30 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11577
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11578
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11579
25 25 - 50 پرستاري با آزمون روزانه 11580
22 زن مرد - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11581
- زن - 15 مامايي زانهرو 11582 با آزمون 
- زن مرد 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11583
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11584
22 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11585
- زن مرد 10 پزشكي ظرفيت مازاد 11586 با آزمون
2 زن مرد - اتاق عمل ظرفيت مازاد 11587 با آزمون
- زن مرد 2 بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 11588 با آزمون
- زن مرد 3 پرستاري ظرفيت مازاد 11589 با آزمون
2 زن مرد - علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11590 با آزمون
- زن مرد 2 اي مهندسي بهداشت حرفه ظرفيت مازاد 11591 با آزمون
- زن مرد 2 محيطمهندسي بهداشت  ظرفيت مازاد 11592 با آزمون
2 زن مرد - هوشبري ظرفيت مازاد 11593 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي كاشان
33 33 - 66 پزشكي با آزمون روزانه 11594
11 11 - 22 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11595
- زن مرد 15 اتاق عمل با آزمون روزانه 11596
- زن مرد 25 عمومي بهداشت با آزمون روزانه 11597
19 19 - 38 پرستاري با آزمون روزانه 11598
12 12 24 - پرستاري با آزمون روزانه 11599
- زن مرد 21 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11600
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11601
- زن مرد 25 علوم تغذيه انهروز 11602 با آزمون 
- زن مرد 20 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11603
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11604
- زن مرد 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11605
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11606
- زن مرد 15 هوشبري هروزان 11607 با آزمون 
- زن مرد 5 بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 11608 با آزمون
12 زن مرد - پرستاري ظرفيت مازاد 11609 با آزمون
- زن مرد 4 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 11610 با آزمون
- زن مرد 5 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11611 با آزمون
- زن مرد 5 علوم تغذيه ظرفيت مازاد 11612 با آزمون
- زن مرد 5 فناوري اطالعات سالمت ظرفيت مازاد 11613 با آزمون



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  49 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 كاشاندانشگاه علوم پزشكي   دامها

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن - 5 مامايي ت مازادظرفي 11614 با آزمون
- زن مرد 5 اي مهندسي بهداشت حرفه ظرفيت مازاد 11615 با آزمون
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 11616 با آزمون
- زن مرد 3 هوشبري ظرفيت مازاد 11617 با آزمون

 )محل تحصيل آران و بيدگل(دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
35 زن مرد - پزشكي پرديس خودگردان 11618 با آزمون

 سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
22 22 - 44 پزشكي با آزمون روزانه 11619

5 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 11620
12 12 24 - پزشكي با آزمون روزانه 11621
13 13 - 26 دانپزشكيدن با آزمون روزانه 11622
- زن مرد 22 اتاق عمل با آزمون روزانه 11623

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 اتاق عمل با آزمون روزانه 11624
25 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11625
20 20 - 40 پرستاري با آزمون روزانه 11626

3 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پرستاري با آزمون روزانه 11627
11 11 22 - پرستاري با آزمون روزانه 11628
20 زن مرد - تكنولوژي پرتو درماني با آزمون روزانه 11629
- زن مرد 22 تكنولوژي پرتوشناسي آزمونبا  روزانه 11630

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11631
- زن مرد 19 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11632

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 3 علوم آزمايشگاهي وزانهر 11633 با آزمون 
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11634
- زن مرد 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11635
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11636
- زن مرد 21 هوشبري با آزمون روزانه 11637

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 هوشبري با آزمون روزانه 11638
26 زن مرد - پزشكي ظرفيت مازاد 11639 با آزمون
13 زن مرد - پرستاري ظرفيت مازاد 11640 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي كرمان
48 48 - 96 پزشكي با آزمون روزانه 11641

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 9 پزشكي با آزمون روزانه 11642
20 20 - 40 داروسازي با آزمون روزانه 11643
11 11 - 22 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11644

1 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - اتاق عمل با آزمون روزانه 11645
23 زن مرد - تاق عملا با آزمون روزانه 11646
- زن مرد 28 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11647
- زن مرد 15 ها بيولوژي و كنترل ناقلين بيماري با آزمون روزانه 12011
- زن مرد 24 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11648

- - مرد رچهاين دفت 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11649
- زن مرد 28 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11650

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11651
- زن مرد 22 علوم تغذيه ونبا آزم روزانه 11652
- زن مرد 19 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11653

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11654
1 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - فيزيوتراپي زانهرو 11655 با آزمون 

20 زن مرد - فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11656
- زن مرد 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11657
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11658
- زن مرد 22 هوشبري با آزمون روزانه 11659

- - مرد اين دفترچه 122حه شرايط مندرج در صف/بورسيه سپاه پاسداران 1 هوشبري با آزمون روزانه 11660
- 27 27 محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي رازي 54 پرستاري با آزمون روزانه 11661

ايـن دفترچـه   122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران
 با آزمون روزانه 11662 پرستاري 3 - - مرد محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي رازي -

- زن - محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي رازي 25 مامايي با آزمون روزانه 11663
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 30 پزشكي پرديس خودگردان 11664 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 16 داروسازي دانپرديس خودگر 11665 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 7 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11666 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري زرند(دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 11667

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
32 32 - 64 پزشكي انهروز 11668 با آزمون 

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 9 پزشكي با آزمون روزانه 11669
10 10 - 20 داروسازي با آزمون روزانه 11670

2 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - دندانپزشكي با آزمون روزانه 11671
10 10 20 - دندانپزشكي با آزمون روزانه 11672
- زن مرد 18 اتاق عمل با آزمون روزانه 11673

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 اتاق عمل با آزمون روزانه 11674
20 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11675
19 19 - 38 پرستاري با آزمون روزانه 11676

7 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پرستاري با آزمون روزانه 11677
14 14 28 - پرستاري با آزمون روزانه 11678
- زن مرد 20 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11679

- - مرد اين دفترچه 122ه شرايط مندرج در صفح/بورسيه سپاه پاسداران 1 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11680
- زن مرد 20 اي تكنولوژي پزشكي هسته با آزمون روزانه 11681
- زن مرد 24 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11682

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 4 شگاهيعلوم آزماي با آزمون روزانه 11683
20 زن مرد - علوم و صنايع غذايي با آزمون روزانه 11684
- زن مرد 14 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11685

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11686
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11687
- زن مرد 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11688
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11689



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  50 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي   دامها

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  

كدرشته 
تحصيليدوره  محل  نحوه پذيرش 

دوم زن مرد اول
- زن مرد 18 هوشبري با آزمون روزانه 11690

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 هوشبري با آزمون روزانه 11691
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 32 پزشكي پرديس خودگردان 11693 مونبا آز
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 16 داروسازي پرديس خودگردان 11694 با آزمون
10 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11695 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4 اتاق عمل ظرفيت مازاد 11696 با آزمون
3 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 11697 با آزمون
10 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پرستاري ظرفيت مازاد 11698 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 11699 نبا آزمو
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11700 با آزمون
4 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - علوم و صنايع غذايي ظرفيت مازاد 11701 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 فناوري اطالعات سالمت يت مازادظرف 11702 با آزمون
- زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 مامايي ظرفيت مازاد 11703 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 اي مهندسي بهداشت حرفه ظرفيت مازاد 11704 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 11705 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 هوشبري ظرفيت مازاد 11706 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري سنقر(دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
12 12 24 - پرستاري با آزمون روزانه 11692

 گرگان - دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
33 33 - 66 شكيپز با آزمون روزانه 11707
12 12 - 24 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11708
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11709
- زن مرد 15 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11710
18 18 - 36 پرستاري با آزمون روزانه 11711
17 17 34 - پرستاري با آزمون روزانه 11712
دمر - زن  22 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11713
- زن مرد 17 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11714
- زن - 15 مامايي با آزمون روزانه 11715
- زن مرد 15 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11716
- زن مرد 16 هوشبري با آزمون روزانه 11717

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 2 وميبهداشت عم پرديس خودگردان 11718 با آزمون
20 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پرستاري پرديس خودگردان 11719 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 11720 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 علوم تغذيه پرديس خودگردان 11721 با آزمون
- زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 مامايي پرديس خودگردان 11722 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 2 مهندسي بهداشت محيط پرديس خودگردان 11723 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 42 پزشكي پرديس خودگردان 11724 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 15 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11725 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي گناباد
17 17 - 34 پزشكي با آزمون روزانه 11726
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11727
- زن مرد 24 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11728
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 11729
15 15 30 - پرستاري با آزمون روزانه 11730
- زن مرد 20 تكنولوژي پرتوشناسي نهروزا 11731 با آزمون 
- زن مرد 24 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11732
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11733
- زن مرد 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11734
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11735
- زن مرد 20 هوشبري زمونبا آ روزانه 11736
- زن مرد 10 پزشكي ظرفيت مازاد 11737 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي لنگرود(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11738
22 زن مرد - تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11739
- زن مرد 22 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11740
20 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11741

5 زن مرد فاقد تعهد خوابگاه - تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 11742 با آزمون
- زن مرد فاقد تعهد خوابگاه 5 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11743 با آزمون

 رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
- 19 19 ه دندانپزشكيمحل تحصيل دانشكد 38 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11744

- 26 26 محل تحصيل دانشكده پزشكي 52 پزشكي با آزمون روزانه 11745
ايـن دفترچـه   122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران

 با آزمون روزانه 11746 پزشكي - 2 - مرد محل تحصيل دانشكده پزشكي -
56 28 28 شكده پزشكيمحل تحصيل دان - پزشكي با آزمون روزانه 11747

- زن مرد محل تحصيل دانشكده پزشكي 12 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11748
- 28 28 محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 56 پرستاري با آزمون روزانه 11749

34 17 17 تي رشتمحل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهش - پرستاري با آزمون روزانه 11750
- زن - محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 20 مامايي با آزمون روزانه 11751

- 15 15 محل تحصيل دانشكده داروسازي 30 داروسازي با آزمون روزانه 11758
- زن مرد محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت 20 عمومي بهداشت با آزمون روزانه 11760
- زن مرد محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت 20 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11761
- زن مرد محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11762

20 زن مرد محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت - پرستاري ظرفيت مازاد 11752 با آزمون
- زن - محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 5 مامايي ظرفيت مازاد 11753 با آزمون

- زن مرد محل تحصيل دانشكده داروسازي 12 داروسازي ظرفيت مازاد 11759 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت 5 ت عموميبهداش ظرفيت مازاد 11763 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت 5 اي مهندسي بهداشت حرفه ظرفيت مازاد 11764 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت 5 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 11765 با آزمون

 )انشكده پرستاري و مامايي لنگرودمحل تحصيل د(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
12 12 - 24 پرستاري با آزمون روزانه 11754
20 زن - - مامايي با آزمون روزانه 11755



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  51 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  )الملل واقع در بندر انزلي محل تحصيل واحد بين(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
35 زن مرد - پزشكي پرديس خودگردان 11756 با آزمون
20 زن مرد - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11757 با آزمون

 آباد خرم -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
9 9 - 18 پزشكي با آزمون روزانه 11766

23 23 46 - پزشكي زانهرو 11767 با آزمون 
10 10 - 20 داروسازي با آزمون روزانه 11768
11 11 - 22 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11769
- زن مرد 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11770

- زن مرد فاقد خوابگاه 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11771
15 زن مرد - بهداشت عمومي ونبا آزم روزانه 11772
18 18 - 36 پرستاري با آزمون روزانه 11773
17 17 34 - پرستاري با آزمون روزانه 11774

- زن مرد فاقد خوابگاه 22 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11775
- زن مرد فاقد خوابگاه 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11776
20 زن مرد فاقد خوابگاه - شگاهيعلوم آزماي با آزمون روزانه 11777
- زن مرد فاقد خوابگاه 20 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11778

- زن مرد 20 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11779
- زن - فاقد خوابگاه 20 مامايي با آزمون روزانه 11780
20 زن مرد فاقد خوابگاه - اي مهندسي بهداشت حرفه هروزان 11781 با آزمون 
- زن مرد فاقد خوابگاه 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11782
- زن مرد فاقد خوابگاه 20 هوشبري با آزمون روزانه 11783

15 زن مرد - كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني با آزمون روزانه 11784
- زن مرد 13 پزشكي ظرفيت مازاد 11785 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري اليگودرز(آباد  خرم -علوم پزشكي لرستان دانشگاه 
13 13 - 26 پرستاري با آزمون روزانه 11786

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري پلدختر(آباد  خرم -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 11787
20 زن مرد - هوشبري با آزمون روزانه 11788

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري بروجرد(آباد  خرم -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 11789

 ساري - دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 27 27 - 54 پزشكي با آزمون روزانه 11790

3 - مرد هاين دفترچ 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 11791
28 28 56 - پزشكي با آزمون روزانه 11792
23 23 - 46 داروسازي با آزمون روزانه 11793

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 داروسازي با آزمون روزانه 11794
14 14 - 28 دندانپزشكي انهروز 11795 با آزمون 
- زن مرد 24 اتاق عمل با آزمون روزانه 11796

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 اتاق عمل با آزمون روزانه 11797
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11798
18 18 - 36 پرستاري با آزمون روزانه 11799
18 18 36 - پرستاري با آزمون روزانه 11800
- زن مرد 27 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11801
- زن مرد 28 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11802

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11803
- زن مرد 19 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11804

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11805
16 زن مرد - كاردرماني با آزمون روزانه 11806
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11807
- زن مرد 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11808
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11809
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11810

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 هوشبري با آزمون روزانه 11811
- زن مرد 10 ندانپزشكيد پرديس خودگردان 11812 با آزمون
- زن مرد 5 اتاق عمل پرديس خودگردان 11813 با آزمون
- زن مرد 6 بهداشت عمومي پرديس خودگردان 11814 با آزمون
- زن مرد 7 پرستاري پرديس خودگردان 11815 با آزمون
7 زن مرد - پرستاري پرديس خودگردان 11816 با آزمون
- زن مرد 5 تكنولوژي پرتوشناسي پرديس خودگردان 11817 با آزمون
- زن مرد 7 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 11818 با آزمون
- زن مرد 10 فناوري اطالعات سالمت پرديس خودگردان 11819 با آزمون
5 زن مرد - كاردرماني پرديس خودگردان 11820 با آزمون
- زن - 7 مامايي پرديس خودگردان 11821 با آزمون
- زن مرد 7 اي مهندسي بهداشت حرفه پرديس خودگردان 11822 با آزمون
- زن مرد 5 مهندسي بهداشت محيط پرديس خودگردان 11823 با آزمون
- زن مرد 5 هوشبري پرديس خودگردان 11824 با آزمون

 )پرديس خودگردان رامسرمحل تحصيل (ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
- زن مرد 40 پزشكي پرديس خودگردان 11834 با آزمون
- زن مرد 20 داروسازي پرديس خودگردان 11835 با آزمون

 )ستاري آملمحل تحصيل دانشكده پر(ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
18 18 - 36 پرستاري با آزمون روزانه 11825
17 17 34 - پرستاري با آزمون روزانه 11826
- زن مرد 8 پرستاري پرديس خودگردان 11827 با آزمون
7 زن مرد - پرستاري پرديس خودگردان 11828 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي آمل(ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11829
- زن مرد 25 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11830
- زن مرد 7 فناوري اطالعات سالمت پرديس خودگردان 11831 با آزمون

 )ستاري بهشهرمحل تحصيل دانشكده پر(ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 11832

6 زن مرد - پرستاري پرديس خودگردان 11833 با آزمون



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  52 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
33 33 - 66 پزشكي با آزمون روزانه 11836

7 - مرد اين دفترچه 122مندرج در صفحه شرايط /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 11837
28 28 56 - پزشكي با آزمون روزانه 11838
16 16 - 32 داروسازي با آزمون روزانه 11839

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 داروسازي با آزمون روزانه 11840
20 20 - 40 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11841

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11842
10 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11843
- زن مرد 20 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11844
- زن مرد 19 نجيبينايي س با آزمون روزانه 11845

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 بينايي سنجي با آزمون روزانه 11846
21 21 - 42 پرستاري با آزمون روزانه 11847
19 19 38 - پرستاري با آزمون روزانه 11848
- زن مرد 28 تكنولوژي پرتوشناسي نهروزا 11849 با آزمون 
- زن مرد 29 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11850

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 3 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11851
- زن مرد 19 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11852

- - مرد اين دفترچه 122درج در صفحه شرايط من/بورسيه سپاه پاسداران 1 فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه 11853
- زن مرد 18 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11854

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11855
- زن مرد 15 گفتار درماني با آزمون روزانه 11856
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11857
- زن مرد 20 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11858
- زن مرد 15 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11859

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 40 پزشكي پرديس خودگردان 11864 با آزمون
24 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - داروسازي پرديس خودگردان 11865 با آزمون
20 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11866 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 فناوري اطالعات سالمت ظرفيت مازاد 11860 با آزمون
- زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 مامايي ظرفيت مازاد 11861 با آزمون
3 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - اتاق عمل ظرفيت مازاد 11867 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 2 بينايي سنجي ظرفيت مازاد 11868 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5 پرستاري دظرفيت مازا 11869 با آزمون
5 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - پرستاري ظرفيت مازاد 11870 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11871 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 فيزيوتراپي ظرفيت مازاد 11872 آزمونبا 

 )ستاري قوچان   محل تحصيل دانشكده پر(دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11862

 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت كاشمر(دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
14 14 - 28 پرستاري با آزمون روزانه 11863

 دانشگاه علوم پزشكي همدان
25 25 - 50 پزشكي با آزمون روزانه 11873

5 - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران - پزشكي با آزمون روزانه 11874
24 24 48 - پزشكي با آزمون روزانه 11875
16 16 - 32 داروسازي با آزمون روزانه 11876
23 23 - 46 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11877
- زن مرد 34 اتاق عمل با آزمون روزانه 11878
- زن مرد 12 اعضاي مصنوعي با آزمون روزانه 11879
- زن مرد 35 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11880
22 22 - 44 پرستاري با آزمون روزانه 11881
21 21 42 - پرستاري با آزمون روزانه 11882
- زن مرد 30 اسيتكنولوژي پرتوشن با آزمون روزانه 11883
- زن مرد 22 شنوايي شناسي با آزمون روزانه 11884
- زن مرد 31 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11885

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 3 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11886
- زن مرد 12 فيزيوتراپي با آزمون روزانه 11887
- زن مرد 25 كاردرماني با آزمون روزانه 11888
- زن مرد 40 كتابداري در شاخه پزشكي با آزمون روزانه 11889
- زن مرد 25 گفتار درماني با آزمون روزانه 11890
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11891
- زن مرد 35 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11892
- زن مرد 35 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11893
- زن مرد 30 هوشبري با آزمون روزانه 11894

- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 35 پزشكي پرديس خودگردان 11898 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 20 داروسازي پرديس خودگردان 11899 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 24 دندانپزشكي پرديس خودگردان 11900 با آزمون

 )محل تحصيل دانشكده پرستاري مالير(دانشگاه علوم پزشكي همدان 
21 21 - 42 پرستاري با آزمون روزانه 11895

 )انشكده پيراپزشكي نهاوندمحل تحصيل د(دانشگاه علوم پزشكي همدان 
- زن مرد  30 اتاق عمل با آزمون روزانه 11896

15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11897
 )محل تحصيل دانشكده پرستاري اسدآباد(دانشگاه علوم پزشكي همدان 

- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11901
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11902

 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
26 26 - 52 پزشكي با آزمون روزانه 11903
8 8 - 16 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11904
- زن مرد 15 اتاق عمل با آزمون روزانه 11905
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11906
22 22 - 44 پرستاري با آزمون روزانه 11907
- زن مرد 20 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11908
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11909
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  ياسوجدانشگاه علوم پزشكي   ادامه
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 25 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11910
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11911
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11912
- زن مرد 15 هوشبري با آزمون روزانه 11913
- زن مرد 10 پزشكي ظرفيت مازاد 11914 با آزمون

 دانشگاه علوم پزشكي يزد
33 33 - 66 پزشكي با آزمون روزانه 11915

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 8 پزشكي با آزمون روزانه 11916
15 15 - 30 داروسازي با آزمون روزانه 11917
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11918
- زن مرد 25 بهداشت عمومي انهروز 11919 با آزمون 
25 25 - 50 پرستاري با آزمون روزانه 11920

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 2 پرستاري با آزمون روزانه 11921
- زن مرد 22 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11922
- زن مرد 21 علوم آزمايشگاهي مونبا آز روزانه 11923

- - مرد اين دفترچه 122شرايط مندرج در صفحه /بورسيه سپاه پاسداران 1 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11924
- زن - 25 مامايي با آزمون روزانه 11925
- زن مرد 22 مديريت خدمات بهداشتي درماني با آزمون روزانه 11926
- زن مرد 20 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11927
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11928
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11929

- 11 11 محل تحصيل دانشكده دندانپزشكي 22 دندانپزشكي با آزمون روزانه 11938
46 زن مرد محل تحصيل واحدبين الملل واقع در احمدآباد مشير - پزشكي پرديس خودگردان 11930 با آزمون
20 زن مرد محل تحصيل واحدبين الملل واقع در احمدآباد مشير - داروسازي پرديس خودگردان 11931 با آزمون
17 زن مرد محل تحصيل واحدبين الملل واقع در احمدآباد مشير - دندانپزشكي پرديس خودگردان 11932 با آزمون

50 زن مرد ر احمدآباد مشيرمحل تحصيل واحدبين الملل واقع د - پرستاري پرديس خودگردان 11933 با آزمون
 )محل تحصيل دانشكده پرستاري ميبد(دانشگاه علوم پزشكي يزد 

16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 11934
 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي ابركوه(دانشگاه علوم پزشكي يزد 

- زن مرد 20 اتاق عمل زانهرو 11935 با آزمون 
- زن مرد 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 11936
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11937

 دانشكده علوم پزشكي آبادان
 10 10 - 20 پزشكي با آزمون روزانه 11939

20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11940
- زن مرد 20 اشت عموميبهد با آزمون روزانه 11941

- 17 17 ممنوعيت نقل و انتقال 34 پرستاري با آزمون روزانه 11942
26 13 13 ممنوعيت نقل و انتقال - پرستاري با آزمون روزانه 11943

22 زن مرد - علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11944
- زن مرد 15 فناوري اطالعات سالمت هروزان 12014 با آزمون 
- زن مرد 20 كتابداري در شاخه پزشكي با آزمون روزانه 11945

- زن مرد محدوديت نقل و انتقال 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11946
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11947
- زن مرد 8 پزشكي ظرفيت مازاد 11948 با آزمون
4 زن مرد - اتاق عمل ظرفيت مازاد 11949 با آزمون
10 زن مرد - پرستاري ظرفيت مازاد 11950 با آزمون
5 زن مرد - علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 11951 با آزمون
- زن مرد 5 هوشبري ظرفيت مازاد 11952 با آزمون

 دانشكده علوم پزشكي اسفراين
- زن - 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11953

16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 11954
 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

- زن مرد محدوديت نقل و انتقال 20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11955
- زن مرد محدوديت در نقل و انتقال 15 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11956
- 16 16 محدوديت در نقل و انتقال 32 پرستاري وزانهر 11957 با آزمون 
- زن - محدوديت در نقل و انتقال 25 مامايي با آزمون روزانه 11958

- زن مرد محدوديت نقل و انتقال 20 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11959
20 زن مرد محدوديت نقل و انتقال - هوشبري با آزمون روزانه 11960

 دانشكده علوم پزشكي بهبهان
- زن مرد 21 اتاق عمل با آزمون روزانه 11961
13 13 - 26 پرستاري با آزمون روزانه 11962
- زن مرد 24 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه 11963

 دانشكده علوم پزشكي تربت جام
30 زن مرد - بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11964
17 17 - 34 پرستاري با آزمون روزانه 11965
30 زن مرد - مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11966

 دانشكده علوم پزشكي خلخال
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11967
15 15 - 30 پرستاري با آزمون روزانه 11968
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11969

 دانشكده علوم پزشكي خمين
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 11970
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11971
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11972

 دانشكده علوم پزشكي ساوه
- زن مرد  20 اتاق عمل با آزمون روزانه 11973

- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11974
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 11975
25 زن مرد - مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11976
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 11977



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  
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  دانشكده علوم پزشكي سراب
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11978
16 16 32 - پرستاري با آزمون روزانه 11979
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11980

 دانشكده علوم پزشكي سيرجان
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11981
18 18 - 36 پرستاري با آزمون روزانه 11982
- زن مرد 25 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11983
- زن مرد 25 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 11984
- زن مرد 25 هوشبري با آزمون روزانه 11985

 دانشكده علوم پزشكي شوشتر
- زن مرد 16 اتاق عمل با آزمون روزانه 11986
- زن مرد 20 شت عموميبهدا با آزمون روزانه 11987
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 11988
- زن مرد 20 علوم تغذيه با آزمون روزانه 11989
- زن - 20 مامايي با آزمون روزانه 11990

 دانشكده علوم پزشكي گراش
- زن مرد 10 اتاق عمل با آزمون روزانه 11991
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 11992
- زن مرد 20 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 11993
- زن مرد 12 هوشبري با آزمون روزانه 11994

 دانشكده علوم پزشكي الرستان
- زن مرد 16 اتاق عمل با آزمون روزانه 11995
30 30 - 60 پرستاري با آزمون روزانه 11996

 )محل تحصيل دانشكده بهداشت شهرستان اوز(دانشكده علوم پزشكي الرستان 
- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11997

 دانشكده علوم پزشكي مراغه
- زن مرد 25 اتاق عمل با آزمون روزانه 11998
- زن مرد 30 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 11999
20 20 - 40 پرستاري با آزمون روزانه 12000
نز مرد  - 30 علوم آزمايشگاهي با آزمون روزانه 12001

 دانشكده علوم پزشكي نيشابور
20 زن مرد - اتاق عمل با آزمون روزانه 12002
- زن مرد 25 بهداشت عمومي با آزمون روزانه 12003
16 16 - 32 پرستاري با آزمون روزانه 12004
20 زن مرد - علوم و صنايع غذايي ا آزمونب روزانه 12005
- زن مرد 25 اي مهندسي بهداشت حرفه با آزمون روزانه 12006
- زن مرد 30 مهندسي بهداشت محيط با آزمون روزانه 12007
- زن مرد 20 هوشبري با آزمون روزانه 12008

 كاربردي هالل ايران - موسسه آموزش عالي علمي 
- زن مرد شرايط در انتهاي دفترچه 15 اعضاي مصنوعي با آزمون روزانه 12009

- زن مرد ويژه شاغلين در جمعيت هالل احمر 5 اعضاي مصنوعي با آزمون روزانه 12010
  

 هاي علوم پزشكي در دانشگاه مخصوص استان بومي و داراي تعهد خدمتهاي تحصيلي  رشته
قـانون  سال آينده،  هورد نياز مناطق محروم كشور ظرف دوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي م

 10/7/1392مصوب مورخ » هاي تحصيالت تكميلي و تخصصيماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره) 3(اصالح بند «
در  ظرفيت %30 تا بر اساس اين قانون. نمايدجرا ميا 1395هاي مندرج در جداول ذيل را در آزمون سراسري سال مجلس شوراي اسالمي، براي رشته

 .شـود ها با نوع گزينش بومي استاني پذيرش مي شجوي بومي با اولويت مناطق محروم و متناسب با نياز استاندان جذب طريق از ي مورد نيازهارشته
الزم به ذكر است نحـوه  . عات مورد نياز ذيالً درج گرديده استها بر اساس قانون مذكور به همراه ظرفيت، شرايط و ضوابط مهم و ساير اطال اين رشته

  . باشد مي »با آزمون«ها،  پذيرش دانشجو در اين رشته
  :شرايط و ضوابط مهم *
. جاد شده استهاي علوم پزشكي اي هاي بومي متناسب با وضعيت نقاط محروم هر استان براي داوطلبان بومي متقاضي خدمت در مناطق محروم در دانشگاه سهميه -1

بوده كه دانشگاه محل قبولي داوطلب، مطابق نقاط محروم مندرج در جداول مربوط، از پذيرفتـه شـدگان   » بومي استاني«بيني شده به شيوه  هاي پيش اكثر ظرفيت
  .نمايد تعهد محضري اخذ مي

  .باشد ورت غيرقابل خريد و جابجايي ميها مستلزم سپردن تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل به ص استفاده از اين سهميه -2
  .پذيرد ارائه مدرك تحصيلي، بعد از اتمام دوره تعهد انجام مي -3
  .باشند آموختگان سهميه بومي در طول مدت زمان تعهد، مجاز به فعاليت پزشكي در ساير نقاط كشور نمي دانش -4
  .باشد اولويت تحصيل دانشجوي بومي، در استان خود مي -5
  .پذير است ه تحصيل، پس از گذراندن نيمي از مدت زمان تعهد امكانادام -6
  .باشند نقل و انتقال مشموالن اين سهميه، تابع مقررات اين قانون مي -7
حضري بـه دانشـگاه   شدگان اين سهميه، بصورت مشروط صورت پذيرفته و اين افراد موظفند تا پايان ترم اول تحصيلي، نسبت به سپردن تعهد م نام از پذيرفته ثبت -8

  .گردد اينصورت قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي محل قبولي خود اقدام نمايند، در غير
هاي همجوار ايجاد شده، الزم است دانشگاه محل قبولي داوطلب، با دانشگاه  در مواردي كه به علت نزديك نبودن يك رشته در يك استان، سهميه بومي در استان -9

  .التحصيلي به دانشگاه استان بومي خود جهت ارائه خدمت هدايت شود ه، در خصوص اخذ تعهد هماهنگي نموده تا داوطلب پس از فارغمتقاضي ايجاد سهمي
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي

 توضيحات/ دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل 
پذيرش جنس  

ظرفيت پذيرش 
 نام رشته نيمسال

كدرشته 
مرد محل  اول دوم زن

، چاراويمـاق )نام شهرستان اهـر ( ورزقانمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 .، هريس، ميانه، سراب، جلفا، ملكان)كليبر(، خداآفرين)هشترود(

10 پزشكي 20 - 10 13159
5 داروسازي 10 - 5 13160
4 دندانپزشكي 8 - 4 13161
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  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
 توضيحات/ دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل 

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته نيمسال
كدرشته 
مرد محل  اول دوم زن

.دژ، ماكو، اشنويه، تكاب پيرانشهر، شاهينمحل خدمت در مناطق -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 5 پزشكي 10 - 5 13162
، مـاكو ورانشـهر، تكـاب، شـاهين دژ   پيمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 13163 داروسازي 6 - 3 3 .پيرانشهر

2 .پيرانشهر، تكاب، شاهين دژمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  دندانپزشكي 4 - 2 13164
  )داي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايندشرايط و ضوابط ابت( مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل

محـل خـدمت در - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصـيل در اسـتان اردبيـل    - انتقال ممنوعيت نقل و -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 13165 پزشكي 18 - 9 9 .شهر، خلخال، كوثر سوار، گرمي، مشگين آباد، بيله پارسمناطق 

محـل خـدمت در - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصـيل در اسـتان اردبيـل    - ممنوعيت نقل و انتقال -كي اردبيل دانشگاه علوم پزش
 13166 داروسازي 10 - 5 5 .شهر، خلخال، نمين، كوثر سوار، گرمي، مشگين آباد، بيله پارسمناطق 

محـل خـدمت در - خدمت سه برابر طول دوره تحصـيل در اسـتان اردبيـل   داراي تعهد  - ممنوعيت نقل و انتقال -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 13167 دندانپزشكي 10 - 5 5 .شهر، خلخال، كوثر سوار، گرمي، مشگين آباد، بيله پارسمناطق 

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
).آبـاد  مصـير، اسـالم  ( فريدونشـهر  -1محل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -هان دانشگاه علوم پزشكي اصف

اسـكندري، (فريـدن   -6). كرچ آغچه، بلطاق،(بوئين  -5). فراموشجان، گشنيزجان(چادگان  -4). بيده، خفر(سميرم  -3 ).جندق، فرخي( خور -2
 ).يداليب(شاهين شهروميمه  -7، )خلج نهر

 13168 پزشكي 14 - 7 7

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
 13169 پزشكي 18 - 9 9 .مناطق روستايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كاشان محل خدمت در مناطق - كاشان

اردسـتان، تيـران، چادگـان، خوانسـار، محل خدمت در مناطق - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -اصفهان  دانشگاه علوم پزشكي
 13170 داروسازي 6 - 3 3 .گلپايگان، مباركه

دهاقـان، ،)داران( خوانسـار، فريـدن   محل خـدمت در منـاطق   - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 13171 دندانپزشكي 10 - 5 5 ).بيده و مطهري(، ورزنه، دهق، سميرم )آباد شهدا و اسالم(فريدونشهر ) مهاباد(، نائين، اردستان )اميرالمومنين(برخوار، گلپايگان، نطنز 

شـش دانشـگاه علـوم پزشـكيداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در منـاطق تحـت پو   -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
 13172 دندانپزشكي 6 - 3 3 .مناطق روستايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كاشان محل خدمت در مناطق - كاشان

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
مهران، دهلران، آبدانان، ايـوان، سـيروان،محل خدمت در مناطق  - ه برابر طول دوره تحصيلداراي تعهد خدمت س -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 

 13173 پزشكي 24 - 12 12 .چرداول، ملكشاهي، دره شهر، بدره

ان،مهـر محل خدمت در منـاطق   - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي همان استان -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 13174 داروسازي 4 - 2 2 .دهلران، آبدانان، ايوان، سيروان، چرداول، ملكشاهي، دره شهر، بدره

مهـران، دهلـران، آبـدانان، چـرداول،محـل خـدمت در منـاطق     - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصـيل  -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 13175 دندانپزشكي 14 - 7 7 .ملكشاهي، دره شهر

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
11 .هاي استان بوشهر كليه شهرستانمحل خدمت  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  پزشكي 22 - 11 13176
1 .هاي استان بوشهر كليه شهرستانمحل خدمت  -هد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل داراي تع -دانشگاه علوم پزشكي شيراز  داروسازي 2 - 1 13177
4 .هاي استان بوشهر كليه شهرستانمحل خدمت  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  دندانپزشكي 8 - 4 13178

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( تهران مخصوص داوطلبان بومي استان
مرد ممنوعيت انتقال به تهران -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  اتاق عمل - 4 زن 13179
3 نوعيت انتقال به تهرانمم -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان  پرستاري 6 - 3 13180

مرد ممنوعيت انتقال به تهران -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  پرستاري - 4 زن 13181
- انممنوعيت انتقال به تهر -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  مامايي 5 - زن 13182
مرد ممنوعيت انتقال به تهران -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  هوشبري 6 - زن 13183

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و
15 .كوهرنگ، لردگان، اردل، كيارمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -لوم پزشكي شهركرد دانشگاه ع پزشكي - 30 15 13184

2 .كوهرنگ، لردگان، اردل، كيارمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  اروسازيد 4 - 2 13185
4 .كوهرنگ، لردگان، اردل، كيارمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  دندانپزشكي 8 - 4 13186
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي

بشـرويه، بيرجنـد، خوسـف، درميـان،محل خدمت در منـاطق   - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -شگاه علوم پزشكي بيرجند دان
 13187 پزشكي - 20 10 10 .سرايان، سربيشه، زيركوه، طبس، فردوس، قائن، نهبندان

محـل خـدمت در منـاطق - ره تحصـيل در اسـتان خراسـان جنـوبي    داراي تعهد خدمت به ميزان سه برابر طول دو -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 13188 داروسازي 6 - 3 3 .بشرويه، بيرجند، خوسف، درميان، سرايان، سربيشه، زيركوه، طبس، فردوس، قائن، نهبندان

نـد، خوسـف، درميـان،بشـرويه، بيرج محل خدمت در منـاطق   - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 13189 دندانپزشكي 6 - 3 3 .سرايان، سربيشه، زيركوه، طبس، فردوس، قائن، نهبندان

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
ل براي خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـكيداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 

 13190 پزشكي 6 - 3 3 .نقاط محروم داورزن، روداب، خوشاب، جوين، جغتايمحل خدمت در  - سبزوار

ادداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي گناب -دانشگاه علوم پزشكي گناباد 
 13191 پزشكي 6 - 3 3 .گناباد، بجستان محل خدمت در مناطق -

كالت، بردسكن، تايباد، گناباد، جغتـاي، محل خدمت در مناطق - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 13192 پزشكي - 40 20 20 .هآباد، باخرز، رشتخوار، نقاب، تخته جلگه، خواف، جوين، فيروز سرخس، درگز، خليل

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تربـت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 13193 پزشكي - 2 1 1 .والت، زاوه تربت حيدريه، مهمحل خدمت در مناطق  - حيدريه

د خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تربـتداراي تعه -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 13194 داروسازي 2 - 1 1 .والت، زاوه تربت حيدريه، مهمحل خدمت در مناطق  - حيدريه

دسكن، تايباد، گناباد، جغتـاي،كالت، برمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 13195 داروسازي 8 - 4 4 .والت، خواف، جوين، فيروزه آباد، باخرز، رشتخوار، نقاب، زاوه، تخته جلگه، مه سرخس، درگز، خليل

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـكي        -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 13196 داروسازي 2 - 1 1 .نقاط محروم داورزن، خوشاب، جوين، جغتاي، سبزوارمحل خدمت در مناطق  - سبزوار

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي گناباد -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 13197 داروسازي 4 - 2 2 .گناباد و بجستانمحل خدمت در مناطق  -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي گناباد -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 13198 دندانپزشكي 4 - 2 2 .گناباد و بجستانمحل خدمت در مناطق  -

بردسكن، تايباد، سرخس، درگز، بـاخرز،محل خدمت در مناطق  - ر طول دوره تحصيلداراي تعهد خدمت سه براب -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 13199 دندانپزشكي 8 - 4 4 .رشتخوار، خواف، نيشابور، كاشمر، قوچان

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دروه تحصيل براي خدمت در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تربـت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 13200 دندانپزشكي 4 - 2 2 .والت، زاوه تربت حيدريه، مهمحل خدمت در مناطق  - دريهحي

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـكده علـوم پزشـكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 13201 دندانپزشكي 2 - 1 1 .تاك، نعتو آباد، آزاد ده، بني صالحمحل خدمت در مناطق  - تربت جام

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 13202 دندانپزشكي 2 - 1 1 .داورزن، خوشاب، جوين، جغتاي، سبزوارمحل خدمت در مناطق  - سبزوار

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( اسان شماليمخصوص داوطلبان بومي استان خر
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحت پوشش دانشـكده  -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 

 13203 پزشكي - 2 1 1 .علوم پزشكي اسفراين



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  56 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( استان خراسان شماليمخصوص داوطلبان بومي   ادامه
 توضيحات/ دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل 

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته نيمسال
كدرشته 
مرد محل  اول دوم زن

راز و جـرگالن،محـل خـدمت در منـاطق     - دوره تحصـيل داراي تعهد خدمت سه برابر طـول   -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
 13204 پزشكي 10 - 5 5 .گرمه و جاجرم، مانه و سملقان

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـكده علـوم پزشـكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 13205 داروسازي 2 - 1 1 اسفراين

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحت پوشش دانشـكده -بجنورد  -شكي خراسان شمالي دانشگاه علوم پز
 13206 دندانپزشكي 2 - 1 1 علوم پزشكي اسفراين

و جـرگالن،راز محـل خـدمت در منـاطق     - داراي تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصـيل   -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
 13207 دندانپزشكي 6 - 3 3 .گرمه و جاجرم، مانه و سملقان

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( هاي آبادان، خرمشهر، شادگان و اروندكنار مخصوص داوطلبان بومي شهرستان
آبـادان، خرمشهر، شادگان، اروندكنار، محل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشكده علوم پزشكي آبادان 

 13208 پزشكي 20 - 10 10 .چونبده

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
انديكا، اللي، ايذه، دهـدز،محل خدمت در مناطق  - صيلداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تح -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 13209 پزشكي - 20 10 10 .هفتگل، دشت آزادگان، رامهرمز، رامشير، حميديه، اميديه، رامشير

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
 13210 پزشكي 6 - 3 3 .المبين، شهر الوان، شهر حر شهر سالند، بخش شهيون، ليوس، احمد فداله، عقيلي، دشت بزرگ، فتحمحل خدمت در مناطق  - دزفول

اميديـه، هنـديجان،محـل خـدمت در منـاطق     - داراي تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصـيل   -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 13211 داروسازي 6 - 3 3 .ير، رامهرمز، حميديه، ماهشهرهفتگل، رامش

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي مناطق تحت پوشش دانشـگاه علـوم پزشـكي -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 13212 داروسازي 2 - 1 1 .المبين، شهر الوان، شهر حر تحشهر سالند، بخش شهيون، ليوس، احمد فداله، عقيلي، دشت بزرگ، فمحل خدمت در مناطق  - دزفول

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي مناطق تحت پوشش دانشـگاه علـوم پزشـكي -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 13213 دندانپزشكي - 2 1 1 .المبين، شهر الوان، شهر حر فتحشهر سالند، بخش شهيون، ليوس، احمد فداله، عقيلي، دشت بزرگ، محل خدمت در مناطق  - دزفول

شادگان، گتونـد، بهبهـان،محل خدمت در مناطق  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 13214 دندانپزشكي - 10 5 5 .شوشتر، رامشير، هنديجان، هفتگل، اميديه، باوي، رامهرمز

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي منطقه دشت آزادگان
10 داراي خوابگاه -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -) دانشكده پرستاري بستان(اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  پرستاري - 20 10 13215

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( لبان بومي شهرستان رامهرمزمخصوص داوط
فاقـد -داراي تعهد خدمت سـه برابـر طـول دوره تحصـيل      -) مجتمع آموزش عالي سالمت رامهرمز(اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 13216 پرستاري 24 - 12 12 خوابگاه

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( شهرستان مسجدسليمان مخصوص داوطلبان بومي
-داراي تعهد خدمت سـه برابـر طـول دوره تحصـيل      -) مجتمع آموزش عالي سالمت مسجدسليمان(اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 13217 پرستاري 24 - 12 12 فاقد خوابگاه

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( هاي ابهر و خدابنده رستانمخصوص داوطلبان بومي شه
30 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  پرستاري - 60 30 13218

  )رمايندشرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه ف( مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
نشـان، خدابنـده، ايجـرود، طـارم، مـاه  محل خدمت در منـاطق   - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

 13219 پزشكي 16 - 8 8 .سلطانيه

نشان، خدابنده، ايجرود، ابهـر، طارم، ماهمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 13220 دندانپزشكي 6 - 3 3 .خرمدره

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
لـوم پزشـكيداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه ع     -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

 13221 پزشكي - 8 4 4 .شهر، دامغان، سرخه، گرمسار، آرادان شهرستان مهديمحل خدمت در مناطق  - سمنان

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
 13222 پزشكي 6 - 3 3 .، كالپوش، نردين، بكران، بيارجمند، كالته، خيج و مجنآباد حسينمحل خدمت در مناطق  - شاهرود

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
 13223 دندانپزشكي 4 - زن مرد .ان، آرادانشهر، دامغان، سرخه، گرمسار، سمن شهرستان مهديمحل خدمت در مناطق  - سمنان

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
، نـام نيـك، ميغـان، قلعـه نـوآباد، كالپوش مجن، بسطام، بيارجمند، بكران، دهمال، ميامي، نردين، فرومد، حسينمحل خدمت در مناطق  - شاهرود

 .آباد، خارتوران خرقان، طرود، كالته خيج، زمان
 13224 دندانپزشكي 4 - 2 2

  )شهر ايرانشهر، چابهار، كنارك، دلگان، سرباز، فنوج، قصرقند و نيك(ويژه داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
  )با دقت مطالعه فرمايند شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را(

ايرانشـهر، سـرباز، دلگـان، سـرباز،محـل خـدمت در منـاطق     - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 13225 پزشكي - 6 3 3 .شهر، چابهار، كنارك قصرقند، نيك

محـل - حصيل در مناطق تحت پوشش دانشكده علـوم پزشـكي ايرانشـهر   داراي تعهد خدمت سه برابرطول دوره ت -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 13226 داروسازي 6 - 3 3 .و همچنين چابهار و كنارك سرباز، قصرقند، نيكشهر، دلگان، فنوج، ايرانشهرخدمت در مناطق 

ها و توابع ايرانشهر، فنوج، دلگـان،شهرمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
زرآباد، حميدكان، پارك بشـير، تنـك(توابع كنارك . بلوچي درويش، بنارو، پالن دمپك، نوبنديان و درگس: توابع چابهار. نيكشهر، قصرقند، سرباز

 ).و كهير هوتان
 13227 دندانپزشكي 6 - 3 3

  )زابل، زهك، نيمروز، هامون و هيرمند(كي زابلمخصوص داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزش
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند(

محـل -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 13228 پزشكي - 12 6 6 .هامون، زابل، زنيمرو، هيرمند، زهك زابلخدمت در مناطق 

محل خـدمت - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زابل -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 13229 داروسازي 6 - 3 3 .هامون، زابل، نيمروز، هيرمند، زهك زابلدر مناطق 

  )سراوان، خاش، زاهدان، چابهار، كنارك، سيب سوران و مهرستان(حت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زاهدان مخصوص داوطلبان بومي مناطق ت
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند(

،بنـارو ، درويـش ، بلـوچي ( توابع چابهارمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
،چـاه زرد ، آبـاد  روشـن ( توابع زاهـدان  .)و ميرآباد سبزگز، شيرآباد، كوشه، كوته، دهپابيد، ايرندگان( توابع خاش. )درگس، نوبنديان، دمپك، پالن
 ،دهـك ، ميـدان ( سـراوان توابع . )پسكوه و كهن مال، هيدوچ، كنت، گوهرميلي، آباد رحمت( توابع سوران، )آباد نصرت ،و شورو گراغه، خنجك، قطار

،چـاهوك ، آشار( مهرستان عتواب. )تنگ و كهير هوتان، پارك بشير، حميدكان، زرآباد( كنارك. )زنگيان، محمدي، دزك، ناهوك و سيركان، گشت
 ).الديز و تمين، آباد جون( توابع ميرجاوه. )قادرآباد

 13230 پزشكي - 6 3 3

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( ستانبلوچ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و
:چابهار و مناطق محـروم تابعـه شـامل   محل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

ريـيس، چـاه احمـد، گوهرشـهر، ده   : اطق محروم تابعه شـامل خاش و من. اوركي، باهوكالت، سند مير ثوبان، عربزهي، بريس، سنگان و پير سهراب
كوهـك،: سـراوان و منـاطق محـروم تابعـه شـامل     . آباد دومك، سـر جنگـل و شـورو    اله: زاهدان و مناطق محروم تابعه شامل. سنگان و كارواندر

كنـارك و منـاطق محـروم تابعـه. ه، كرشـان سر سـور : سوران و مناطق محروم تابعه شامل. گان، مورتي و سيركان اسفندك، كشتگان، چالق، كله
آشـار،. ايرافشان و ديهـي : مهرستان و مناطق محروم تابعه شامل. بانسنت، تنبالن، سورو، زرآباد، حميدكان، پارك بشير، تنگ و كهير هوتان: شامل

 .الديز و تمين، منطقه محروم تابعه به نام ريگ ملك  آباد، چاهوك، قادرآباد، ميرجاوه و شلمل جون

 13231 پزشكي 14 - 7 7

 13232 پزشكي - 16 8 8



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  57 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و  ادامه
 توضيحات/ دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل 

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته نيمسال
كدرشته 
مرد محل  اول دوم زن

،بنـارو ، درويـش ، بلـوچي ( توابع چابهارمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
،زرد چـاه ، آبـاد  روشـن ( توابع زاهـدان  .)و ميرآباد سبزگز، شيرآباد، كوشه، كوته، دهپابيد، ايرندگان( توابع خاش. )درگس، نوبنديان، دمپك، پالن
 ،دهـك ، ميـدان ( توابع سـراوان . )پسكوه و كهن مال، هيدوچ، كنت، گوهرميلي، آباد رحمت( توابع سوران. )آباد نصرت ،و شورو گراغه، خنجك، قطار

،كچـاهو ، آشار( مهرستان عتواب. )تنگ و كهير هوتان، پارك بشير، حميدكان، زرآباد( كنارك. )زنگيان، محمدي، دزك، ناهوك و سيركان، گشت
 ).الديز و تمين، آباد جون( توابع ميرجاوه. )قادرآباد

 13233 دندانپزشكي 10 - 5 5

ويـژه داوطلبـان بـومي منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم - اراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيلد -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 13305 دندانپزشكي 2 - 1 1 )شهرهاي زهك، هيرمند، نيمروز، زابل و هامون: شامل( پزشكي زابل

مرد داراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصيل در مناطق مورد نياز معاونت درمان دانشگاه بجز مركز زاهدان -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  اتاق عمل 10 - زن 13234
مدت تحصيل در مناطق مـورد نيـاز معاونـت داراي تعهد خدمت سه برابر -) موسسه آموزش عالي سالمت خاش(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 13235 اتاق عمل 8 - زن مرد درمان دانشگاه بجز مركز زاهدان

داراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصيل در مناطق مـورد نيـاز معاونـت -) موسسه آموزش عالي سالمت خاش(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 13236 اشت عموميبهد 8 - زن مرد درمان دانشگاه بجز مركز زاهدان

13 داراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصيل در مناطق مورد نياز معاونت درمان دانشگاه بجز مركز زاهدان -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  پرستاري - 26 13 13237
- دانشگاه بجز مركز زاهدان داراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصيل در مناطق مورد نياز معاونت درمان -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  مامايي 12 - زن 13238
مرد داراي تعهد خدمت سه برابر مدت تحصيل در مناطق مورد نياز معاونت درمان دانشگاه بجز مركز زاهدان -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  هوشبري - 10 زن 13239

  )را با دقت مطالعه فرمايندشرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت ( مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در محدوده تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

د، حيـدرآباد،آبـا  آباد، تادوان، شهر خفر، جزه، خاوران، قطب آباد، برايجان، فشان، فتح جرمشت، آرجويه، اسماعيلمحل خدمت در مناطق  - جهرم
، مركـز شـهيد آذرپيكـان، بيمارسـتان)ع(، مركـز روسـتايي امـام محمـد بـاقر     )عج(، مركز روستايي وليعصر)ص(مركز روستايي محمد رسول اهللا

 .جديداالحداث

 13240 پزشكي 10 - 5 5

م تحـت پوشـش دانشـكده علـومداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خـدمت در منـاطق محـرو    -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
 13241 پزشكي - 2 1 1 .پزشكي گراش

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خـدمت در منـاطق محـروم تحـت پوشـش دانشـكده علـوم -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 13242 دندانپزشكي 2 - 1 1 .پزشكي گراش

رابر طول دوره تحصيل براي خدمت در منـاطق روسـتايي تحـت پوشـش دانشـگاه علـومداراي تعهد خدمت سه ب -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 13243 دندانپزشكي 4 - 2 2 .آباد كبير، جرمشت، آرجويه، علويه، جزئ، قطب برايجان، خاوران، باغمحل خدمت در مناطق  - پزشكي جهرم

  )با دقت مطالعه فرمايندشرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را ( مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
راز ميان، معلـم كاليـه،(از توابع قزوين محل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

وابع تاكستان، خـاكعلي از توابـع، اسفرورين از ت)شال، دانسفهان(، از توابع بويين زهرا )آباد آوج، آبگرم، شهيد(، از توابع آوج )شهر سيردان، رجائي
 .آباد از توابع البرز آبيك، و شريف

 13244 پزشكي 10 - 5 5

مرد .البرز، بويين زهرا، آبيك، الموتمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين  دندانپزشكي 10 - زن 13245
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( ستان كردستانمخصوص داوطلبان بومي ا

بانـه، بيجـار، دهگـالن،محـل خـدمت در منـاطق     - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 13246 كيپزش 18 - 9 9 .آباد، سقز، سنندج، قروه، كامياران، مريوان ديواندره، سرو

بانـه، بيجـار،محـل خـدمت در منـاطق     - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي همـان اسـتان   -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
 13247 داروسازي 4 - 2 2 .آباد، سقز، سنندج، قروه، كامياران، مريوان دهگالن، ديواندره، سرو

آبـاد، دهگـالن، سـرو  محـل خـدمت در منـاطق     - راي تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصـيل  دا -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 13248 دندانپزشكي 10 - 5 5 .ديواندره، كامياران، مريوان، قروه، بانه

  )دقت مطالعه فرمايندشرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با ( )هاي بم، ريگان، نرماشير و فهرج شهرستان( مخصوص داوطلبان بومي شرق استان كرمان
نرماشـير، فهـرج،محـل خـدمت در منـاطق     - ممنوعيت نقل و انتقال-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بم 

 13249 پزشكي 14 - 7 7 .ريگان

دمر ممنوعيت نقل و انتقال-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بم  بهداشت عمومي 10 - زن 13250
6 ممنوعيت نقل و انتقال-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بم  پرستاري 12 - 6 13251
مرد ممنوعيت نقل و انتقال-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بم  13252 علوم آزمايشگاهي 13 - زن
- ممنوعيت نقل و انتقال-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بم  مامايي 10 - زن 13253
  بهداشت  مهندسي 10 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بم 

 13254 اي حرفه

  )، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنچ، كهنوج و منوجانجنوبهاي جيرفت، رودبار شهرستان( مي جنوب استان كرمانمخصوص داوطلبان بو
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند(

7 ممنوعيت نقل و انتقال-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - دانشگاه علوم پزشكي جيرفت يپرستار - 14 7 13255
مرد ممنوعيت نقل و انتقال-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 13256 علوم آزمايشگاهي - 20 زن

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
هد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـكيداراي تع -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

 13257 پزشكي 8 - 4 4 .آباد آباد، اسالم گنج، منوجان، كهنوج، فارياب، عنبر ، قلعهجنوبجيرفت، رودبارمحل خدمت در مناطق  - جيرفت

ول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحت پوشش دانشـگاه علـوم پزشـكيداراي تعهد خدمت سه برابر ط -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 
 13258 پزشكي 6 - 3 3 .آباد امين، شهر بهرمان، صفائيه آباد، لطف شريفمحل خدمت در مناطق  - رفسنجان

ئيـه، رابـر، راور، بافـت،شهربابك، ارزومحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 13259 پزشكي 6 - 3 3 .كوهبنان

3 .بم و جيرفتمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان  داروسازي 6 - 3 13260
محـل - ت پوشش دانشگاه علوم پزشكي جيرفتداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق تح -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 

 13261 دندانپزشكي 2 - 1 1 گنج، كهنوج فارياب، قلعهخدمت در مناطق 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي خدمت در مناطق تحت پوشش دانشـگاه علـوم پزشـكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 
 13262 دندانپزشكي 4 - 2 2 .هرمان، خنامان، گلشن، امين شهراداوران، بمحل خدمت در مناطق  - رفسنجان

محـل - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل براي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي جيرفت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 13263 دندانپزشكي 2 - 1 1 .رودبارجنوب، عنبرآباد، منوجان، جيرفتخدمت در مناطق 

3 .ارزوئيه، رودبارجنوب، ريگانمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -گاه علوم پزشكي كرمان دانش دندانپزشكي 6 - 3 13264
مرد ممنوعيت نقل و انتقال-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - دانشگاه علوم پزشكي جيرفت اتاق عمل 7 - زن 13265

- ممنوعيت نقل و انتقال-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - گاه علوم پزشكي جيرفتدانش مامايي 7 - زن 13266
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

قصرشـيرين، گيالنغـرب، سـرپل محـل خـدمت در منـاطق    - ل دوره تحصيلداراي تعهد خدمت سه برابر طو -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
 13267 پزشكي 28 - 14 14 .آباد، سنقر، هرسين، صحنه، كنگاور ذهاب، ثالث باباجاني، داالهو، روانسر، پاوه، جوانرود، اسالم

قصرشـيرين، گيالنغـرب، سـرپل منـاطق  محـل خـدمت در   - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
 13268 داروسازي 12 - 6 6 .آباد، سنقر، هرسين، صحنه، كنگاور ذهاب، ثالث باباجاني، داالهو، روانسر، پاوه، جوانرود، اسالم

نسـر، جـوانرود،ثـالث باباجـاني، روا   محل خدمت در مناطق - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
 13269 دندانپزشكي - 8 4 4 .سنقر، صحنه، كنگاور

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( بويراحمد مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و
يـه، لنـده، چـرام، باشـت،كهگيلو محـل خـدمت در منـاطق    - داراي تعهد خدمت سه برابـر طـول دوره تحصـيل    -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

 13270 پزشكي 24 - 12 12 .گچساران، بهمئي، دنا، بويراحمد

بهمئي، لنده، كهگيلويـه، چـرام، باشـت، محل خدمت در مناطق - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
 13271 دندانپزشكي 8 - 4 4 .گچساران، دنا، بويراحمد



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  58 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( اوطلبان بومي استان گلستانمخصوص د
 توضيحات/ دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل 

 جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته نيمسال
كدرشته 
مرد محل  اول دوم زن

قـال، آزادشـهر، آق  محـل خـدمت در منـاطق    - دوره تحصـيل داراي تعهـد خـدمت سـه برابـر طـول       -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
 13272 پزشكي 20 - 10 10 .بندرتركمن، كالله، گاليكش، مراوه تپه، مينودشت

بنـدرتركمن، كاللـه، محـل خـدمت در منـاطق    - داراي تعهد خدمت سـه برابـر طـول دوره تحصـيل     -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
 13273 دندانپزشكي 8 - 4 4 .شتگاليكش، مراوه تپه، مينود

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
ماسـال، محـل خـدمت در منـاطق    - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصـيل  -) دانشكده پزشكي(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

 13274 پزشكي 6 - 3 3 .رودبار وستارا، رضوانشهر آالش، شفت، املش، سياهكل، طو

شـفت، محل خـدمت در منـاطق   - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -) دانشكده داروسازي(رشت  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
 13275 داروسازي 6 - 3 3 .ماسال، املش، سياهكل، طوالش، آستارا، رضوانشهر و رودبار

شـفت، محل خدمت در مناطق - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -) دانشكده دندانپزشكي(رشت  -علوم پزشكي گيالن  دانشگاه
 13276 دندانپزشكي 6 - 3 3 .ماسال، املش، سياهكل، طوالش، آستارا، رضوانشهر و رودبار

  )را با دقت مطالعه فرمايند شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت( مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
پلـدختر ، دلفان، كوهدشت محل خدمت در مناطق - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 13277 پزشكي 28 - 14 14 .اشترينان، بروجرد، ازنا، اليگودرز، دورود، سپيد دشت، )چشمكو  پاعلم(

دلفان، كوهدشت، پلدختر، محل خدمت در مناطق - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -خرم آباد  -ي لرستان دانشگاه علوم پزشك
 13278 داروسازي 10 - 5 5 .دورود، اليگودرز، ازنا، بروجرد، اشترينان، سپيد دشت

هفـت چشـمه و( دلفـان  محل خـدمت در منـاطق   - صيلداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تح -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 13279 دندانپزشكي 8 - 4 4 ).فيروزآباد(، سلسله )چاالنچوالن(، دورود )پاعلم و چشمك(، پلدختر )آباد چمن سلطان و شول( ، كوهدشت، اليگودرز)برخوردار

  )ت مطالعه فرمايندشرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دق( مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
آمل، چالوس، سـاري، سـواد محل خدمت در مناطق - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 13280 پزشكي 4 - 2 2 .كوه، گلوگاه، نور، نوشهر، بهشهر، تنكابن، رامسر، سواد كوه، نكا

سـوادكوه، منطقـه هـزار محـل خـدمت در منـاطق    - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 13281 داروسازي 4 - 2 2 .آباد، رامسر، آمل، نوشهر آباد، كالر آباد، عباس جريب نكا، نور، كالردشت، مرزن

2 .مرزيكال، خشرويي، گلوگاه، زرگرشهر مت در مناطقمحل خد - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بابل  دندانپزشكي 4 - 2 13282
گلوگاه، ميانرود، كياكال، پل محل خدمت در مناطق - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 13283 دندانپزشكي 2 - 1 1 .سآباد چالو آباد، مرزن كنار، عباس سفيد، رامسر، بهنمير، فريدون

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
دليجـان، كميجـان، خمـين، محـالت، محـل خـدمت در منـاطق    - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اراك 

 13284 پزشكي 12 - 6 6 .فرش، آشتيان، سارق، داودآباد و بخش فراهانشازند، خنداب، فرمهين، ت

دليجـان، كميجـان، محـل خـدمت در منـاطق    - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل به همان اسـتان  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 13285 داروسازي 4 - 2 2 .نسارق، داودآباد و بخش فراها. خمين، محالت، شازند، خنداب، فرمهين، تفرش، آشتيان

دليجـان، كميجـان، خمـين، محـالت، محـل خـدمت در منـاطق    - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 13286 دندانپزشكي 6 - 3 3 .شازند، خنداب، فرمهين، تفرش، آشتيان، سارق، داودآباد و بخش فراهان

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( ستان خمينمخصوص داوطلبان بومي شهر
12 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - دانشكده علوم پزشكي خمين پرستاري 24 - 12 13287

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
ميناب، رودان، سـيريك، بشـاگرد،محل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -ه علوم پزشكي بندر عباس دانشگا

 13288 پزشكي 16 - 8 8 .جاسك، ابوموسي

نـاب، بنـدر لنگـه،هاي مي شهرستانمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 13289 داروسازي 8 - 4 4 .آباد، بندرعباس، ابوموسي، بشاگرد پارسيان، قشم، جاسك، رودان، بستك، بندر خمير، حاجي

3 .سيريك، جاسك، مينابمحل خدمت در مناطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  دندانپزشكي 6 - 3 13290
  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 1 پزشكي 2 - 1 13291
لداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصي - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 1 دندانپزشكي 2 - 1 13292

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( اي سيريك و جاسكه مخصوص داوطلبان بومي شهرستان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 1 پزشكي - 2 1 13293
اي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيلدار - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس مرد دندانپزشكي 1 - زن 13294

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( هاي ميناب و رودان مخصوص داوطلبان بومي شهرستان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 1 پزشكي - 2 1 13295
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس مرد دندانپزشكي 1 - زن 13296

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي بخش سندرك
تحصيل داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 1 پزشكي 2 - 1 13297
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس مرد دندانپزشكي 1 - زن 13298

  )شرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با دقت مطالعه فرمايند( مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
تويسـركان، كبودرآهنـگ، رزن، محـل خـدمت در منـاطق    - دمت سه برابـر طـول دوره تحصـيل   داراي تعهد خ -دانشگاه علوم پزشكي همدان 

 13299 پزشكي 30 - 15 15 .آباد، بهار، فامنين اسد

تويسـركان، كبودرآهنـگ، رزن، محـل خـدمت در منـاطق    - داراي تعهد خدمت سه برابـر طـول دوره تحصـيل    -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
 13300 داروسازي 10 - 5 5 .نآباد، بهار، فامني اسد

آبـاد، بهـار، كبودرآهنـگ، رزن، اسـد   محل خـدمت در منـاطق   - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
 13301 دندانپزشكي 8 - 4 4 .فامنين، نهاوند

  )دقت مطالعه فرمايندشرايط و ضوابط ابتداي اين قسمت را با ( مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
،)آبـاد  آبـاد، فراغـه، مهـر    اسـفند (ابركـوه   محل خدمت در منـاطق  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي يزد 

،)ندوشن(، ميبد )چاهككرختگان، (، خاتم )آسفيج، بهاباد(، بهاباد )دهشير(تفت ). پساب(، بافق )رباط پشت بادام، خرانق، عقدا، مزرعه نو(اردكان 
 ).بهادران(مهريز 

 13302 پزشكي 20 - 10 10

3 .ابركوه، بافق، بهاباد، خاتم محل خدمت در مناطق - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي يزد  داروسازي 6 - 3 13303
،)آبـاد  مهر(ابركوه  محل خدمت در مناطق - خدمت سه برابر طول دوره تحصيلداراي تعهد  -) دانشكده دندانپزشكي(دانشگاه علوم پزشكي يزد 

 13304 دندانپزشكي 10 - 5 5 ).ندوشن(، ميبد )مروست، هرات(خاتم . ، بهاباد)خورميز(، مهريز )نير(تفت ). بافق(، بافق )آباد كافي(، اشكذر )رباط پشت بادام، عقدا(اردكان 

  
  
  



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  59 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 ممناطق محروهاي تحصيلي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
 .باشد مي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  دوره تحصيلي در كليه رشته -1
و همچنـين  هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم منـدرج در فصـل اول    هاي تحصيلي استان داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 2

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

 توضيحات/ نام دانشگاه محل تحصيل 
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

گرايش/ عنوان رشته  نيمسال  
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

مرد زن دوم ولا
دانشگاه علوم پزشكي تبريز مرد زن 1 - با آزمون 13151 پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تبريز مرد زن 1 - با آزمون 13152 داروسازي
دانشگاه علوم پزشكي تبريز مرد زن - 1 با آزمون 13153 دندانپزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تبريز مرد زن - 1 با آزمون 13154 اتاق عمل

ه علوم پزشكي تبريزدانشگا مرد زن 1 - با آزمون 13155 پرستاري
دانشگاه علوم پزشكي تبريز مرد زن - 1 علوم آزمايشگاهي با آزمون 13156
دانشگاه علوم پزشكي تبريز - زن - 1 با آزمون 13157 مامايي
دانشگاه علوم پزشكي تبريز مرد زن - 1 با آزمون 13158 هوشبري

مرد دانشگاه تبريز زن - 1 بهداشت و بازرسي گوشت با آزمون 13416
مرد دانشگاه مراغه زن - 1 زيست فناوري با آزمون 13417
امكان انتقال از  -) اهرو منابع طبيعي محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تبريز 

 با آزمون 13418 )كشاورزي(مهندسي صنايع غذايي علوم و  1 - زن مرد .دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر به دانشگاه تبريز وجود ندارد

مرد تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زن - 1 مهندسي توليدات گياهي با آزمون 13419
مرد تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زن - 1 مهندسي زيست فناوري كشاورزي با آزمون 13420

مرد دانشگاه تبريز زن - 1 باغبانيمهندسي علوم  با آزمون 13421
امكان انتقال از  -) اهرو منابع طبيعي محل تحصيل دانشكده كشاورزي (دانشگاه تبريز 

صرفا با سوابق تحصيلي 13422 مهندسي علوم دامي 1 - زن مرد .دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر به دانشگاه تبريز وجود ندارد
مرد اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  نز - 1 مهندسي مرتع و آبخيزداري صرفا با سوابق تحصيلي 13423

  مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
1 دانشگاه ايالم 1 - 2 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 13424

  مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس  - - 1 با آزمون 13487 حسابداري

مرد كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  - - 2 با آزمون 13488 روانشناسي
مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس  - - 1 مديريت بازرگاني با آزمون 13489
مرد بوشهر -دانشگاه خليج فارس  - - 1 مديريت صنعتي با آزمون 13490

  بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و
1 مدانشگاه ايال 1 - 2 بهداشت مواد غذايي با آزمون 13425

مرد دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل - - 1 بهداشت و بازرسي گوشت با آزمون 13426
1 دانشگاه كاشان 1 - 2 زيست فناوري با آزمون 13427

1 دانشگاه شهركرد 1 2 - مديريت جهانگردي با آزمون 13491
  بلوچستان سيستان و مخصوص داوطلبان بومي استان

2 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1 - 3 اقيانوس شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 13428
2 دانشگاه تهران 2 - 4 زيست فناوري با آزمون 13429
2 دانشگاه زابل 1 - 3 علوم و مهندسي خاك صرفا با سوابق تحصيلي 13430

مجتمع آموزش عالي سراوان 2 2 - 4 مهندسي توليدات گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 13431
3 )محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي واقع در كرج(دانشگاه تهران  2 - 5 مهندسي صنايع مبلمان با آزمون 13432

مرد مجتمع آموزش عالي بم - - 2 مديريت جهانگردي با آزمون 13492
1 دانشگاه شيراز 1 - 2 ريمديريت هتلدا با آزمون 13493

  مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
سنندج -دانشگاه كردستان  1 1 - 2 زيست فناوري با آزمون 13433
سنندج -دانشگاه كردستان  1 1 - 2 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 13434
سنندج -دانشگاه كردستان  1 1 - 2 مديريت جهانگردي با آزمون 13494

  داوطلبان بومي استان كرمانشاهمخصوص 
كرمانشاه -دانشگاه رازي  مرد - - 4 با آزمون 13435 دامپزشكي
مرد دانشگاه ايالم - - 4 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 13436
مرد دانشگاه مالير - - 2 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي 13437
كرمانشاه -دانشگاه رازي  مرد - - 2 مهندسي گياه پزشكي با آزمون 13438
كرمانشاه -دانشگاه رازي  مرد - - 1 با آزمون 13495 حسابداري
كرمانشاه -دانشگاه رازي  مرد - - 2 علوم اقتصادي با آزمون 13496

مرد )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن(همدان  -دانشگاه بوعلي سينا  - - 3 يمديريت دولت با آزمون 13497
مرد دانشگاه قم - - 2 مديريت صنعتي با آزمون 13498

مرد )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود(كرمانشاه  -دانشگاه رازي  - - 2 مديريت مالي با آزمون 13499
  بويراحمد مخصوص داوطلبان بومي استان كهكيلويه و

مرد دانشگاه شيراز زن - 2 يزيست شناس با آزمون 13439
مرد دانشگاه ياسوج زن - 4 مهندسي گياه پزشكي با آزمون 13440
مرد دانشگاه يزد زن - 2 با آزمون 13500 حسابداري

مرد دانشگاه ياسوج زن - 1 با آزمون 13501 روانشناسي
مرد دانشگاه ياسوج زن - 1 علوم اقتصادي با آزمون 13502

  لرستانمخصوص داوطلبان بومي استان 
خرم آباد -دانشگاه لرستان  مرد - - 3 با آزمون 13441 دامپزشكي

مرد همدان -دانشگاه بوعلي سينا  زن - 3 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي با آزمون 13442
كرمانشاه -دانشگاه رازي  مرد زن - 1 با آزمون 13503 حسابداري

مرد تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زن - 2 با آزمون 13504 بيمهمديريت 
مرد دانشگاه شهركرد زن 2 - مديريت جهانگردي با آزمون 13505
مرد دانشگاه اصفهان زن - 2 مديريت صنعتي با آزمون 13506
مرد دانشگاه سمنان زن - 2 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون 13507
مرد دانشگاه شيراز زن - 1 مديريت هتلداري با آزمون 13508

  مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
2 دانشگاه جهرم 2 - 4 مهندسي توليدات گياهي با آزمون 13443

2 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي ميناب(بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان  1 - 3 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي 13444
رزي و منابع طبيعي در محل تحصيل دانشكده كشاو(بوشهر  - دانشگاه خليج فارس 

 با آزمون 13445 مهندسي گياه پزشكي 2 - 1 1 )حومه برازجان

1 مجتمع آموزش عالي بم 1 - 2 مديريت جهانگردي با آزمون 13509
ايرانشهر - دانشگاه واليت  1 1 - 2 مديريت كسب و كارهاي كوچك با آزمون 13510

1 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1 - 2 مديريت و بازرگاني دريايي با آزمون 13511



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  60 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  شتهر
  :تذكر خيلي مهم

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

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

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

هـاي   پذيرش در كليـه كدرشـته  . پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  ها دانشگاه
   .بودگيرد، به روش متمركز خواهد  تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي

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

  
 قم -اديان و مذاهب غيرانتفاعي دانشگاه 

جنس پذيرش توضيحات پذيرش  ظرفيت
 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد

- زن مرد دوره مجازي 36 20694 شيعه شناسي صرفا با سوابق تحصيلي
 قزوين -البرز غيرانتفاعي دانشگاه 

- زن مرد 120 زيست شناسي سلولي و مولكولي 13526 با آزمون
- زن مرد 60 13527 زيست فناوري با آزمون
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13528 با آزمون
- زن مرد 18 20695 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 20696 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 20697 مديريت مالي با آزمون
- زن مرد 30 20698 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 20699 صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 
- - مرد 15 20700 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 15 20701 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 15 20702 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 15 20703 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد 15 20704 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 15 20705 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 18 20706 روانشناسي صيليصرفا با سوابق تح
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 15 20707 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 15 20708 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 15 20709 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - حصيل خواهران پرديس رضوانمحل ت 15 20710 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
 اهواز -) ع(امير المومنينغيرانتفاعي دانشگاه 

- زن مرد 18 20711 اقتصاد اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
9 9 - 18 20712 تاريخ اسالم صرفا با سوابق تحصيلي

 ايوانكيغيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 18 20713 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 20714 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 20715 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 20716 مديريت دولتي با آزمون
- زن مرد 18 20717 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 20718 مديريت مالي با آزمون
- زن مرد 18 20719 لوم ورزشيع صرفا با سوابق تحصيلي

 چابهارغيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 18 20720 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20721 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20722 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20723 عتيمديريت صن صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران -خاتم غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 18 20724 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 20725 مديريت امور بانكي با آزمون

 مشهد -خيام غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 18 20726 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 20727 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 20728 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 20729 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20730 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران -سوره غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 18 مديريت فرهنگي هنري 20731 صرفا با سوابق تحصيلي

 آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 30 علوم و مهندسي محيط زيست 13529 با آزمون
- زن مرد 30 20732 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 20733 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 20734 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20735 مديريت بازرگاني يليصرفا با سوابق تحص
- زن مرد 18 20736 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20737 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 46 20738 مهندسي ورزش صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20739 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
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 اصفهان - فهاني شهيد اشرفي اصغيرانتفاعي دانشگاه 

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد
- زن مرد 120 زيست شناسي سلولي و مولكولي 13530 با آزمون
- زن مرد 60 13531 زيست فناوري با آزمون
- زن مرد 18 20740 حسابداري با آزمون
نز مرد  - 30 20741 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20742 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20743 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 20744 صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -شيخ بهايي غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 18 20745 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 20746 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 مديريت جهانگردي 20747 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20748 مديريت هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي

 نور -عالمه محدث نوري غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 18 20749 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 30 علوم و مهندسي محيط زيست 13532 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 13533 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 13534 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20750 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20751 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20752 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20753 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد 18 20754 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 20755 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 20756 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 مديريت جهانگردي 20757 با آزمون
- زن مرد 18 20758 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 مديريت فرهنگي هنري 20759 با آزمون

 يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن مرد د يزدمحل تحصيل واح 140 زيست شناسي سلولي و مولكولي 13535 با آزمون

- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 60 13536 زيست فناوري با آزمون
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13537 با آزمون
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 18 20760 روانشناسي مونبا آز
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 18 20761 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 18 20762 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 18 20763 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 18 20764 ت بازرگانيمديري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 18 20765 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد محل تحصيل واحد يزد 18 20766 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 قم - قرآن و حديث غيرانتفاعي دانشگاه 
- زن - محل تحصيل واحد قم 30 و حديثعلوم قرآن  20771 صرفا با سوابق تحصيلي
- - مرد محل تحصيل واحد قم 18 20772 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد دوره مجازي 36 علوم قرآن و حديث 20767 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد  دوره مجازي 36 21650 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد شهر ري(قم  - قرآن و حديث يرانتفاعي غدانشگاه 
- زن - 54 علوم قرآن و حديث 20768 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 20769 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - پذيرش با عنوان كالم اسالمي 18 فلسفه و كالم اسالمي 20770 صرفا با سوابق تحصيلي
 * )محل تحصيل واحد بندرعباس(مذاهب اسالمي غيرانتفاعي  دانشگاه

- 6 6 بدون شهريه 12 20773 فقه و حقوق امامي با آزمون
- 6 6 بدون شهريه 12 20774 فقه و حقوق شافعي با آزمون

 ) *محل تحصيل واحد تهران( مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 
6 6 - 12 20775 اديان و مذاهب با آزمون
6 6 - 12 20776 تاريخ اسالم با آزمون

- 6 6 بدون شهريه 12 20777 فقه و حقوق امامي با آزمون
- 6 6 بدون شهريه 12 20778 فقه و حقوق حنفي با آزمون
- 6 6 بدون شهريه 12 20779 فقه و حقوق شافعي با آزمون

6 6 - 12 فلسفه و عرفان اسالمي 20780 با آزمون
 * )محل تحصيل واحد زاهدان(مذاهب اسالمي تفاعي غيراندانشگاه 

- 6 6 بدون شهريه 12 20781 فقه و حقوق امامي با آزمون
- 6 6 بدون شهريه 12 20782 فقه و حقوق حنفي با آزمون

 * )محل تحصيل واحد سنندج(مذاهب اسالمي غيرانتفاعي دانشگاه 
6 6 - 12 علوم قرآن و حديث 20783 با آزمون

- 6 6 هريهبدون ش 12 20784 فقه و حقوق امامي با آزمون
- 6 6 بدون شهريه 12 20785 فقه و حقوق شافعي با آزمون

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

 اصفهان -) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي نشگاه دا
- زن - 18 20786 زبان و ادبيات عربي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 42 علوم قرآن و حديث 20787 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 فقه و مباني حقوق اسالمي 20788 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 الميفلسفه و كالم اس 20789 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 معارف اسالمي و علوم تربيتي 20790 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 كارداني تربيت معلم قرآن مجيد 20791 صرفا با سوابق تحصيلي

- زن - پذيرش با عنوان كارداني علمي كاربردي تربيت مبلغ قرآن كريم 30 ن مجيدكارداني تربيت معلم قرآ 20792 صرفا با سوابق تحصيلي
 قم - مفيد غيرانتفاعي دانشگاه 

- زن مرد 42 20793 علوم اقتصادي با آزمون
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  )محل تحصيل واحد تهران(اصول الدين غيرانتفاعي دانشكده 
جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 

 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد
- زن - 12 20794 زبان و ادبيات عربي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 12 20795 شيعه شناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 12 علوم قرآن و حديث 20796 صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد دزفول(اصول الدين غيرانتفاعي دانشكده 
9 9 - 18 20797 زبان و ادبيات عربي فا با سوابق تحصيليصر
9 9 - 18 علوم قرآن و حديث 20798 صرفا با سوابق تحصيلي
9 9 - 18 20799 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد ساوه(اصول الدين غيرانتفاعي دانشكده 
9 9 - 18 علوم قرآن و حديث 20800 صرفا با سوابق تحصيلي
9 9 - 18 20801 وق اسالميفقه و حق صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد قم(اصول الدين غيرانتفاعي دانشكده 
9 9 - 18 20802 زبان و ادبيات عربي صرفا با سوابق تحصيلي
9 9 - 18 علوم قرآن و حديث 20803 صرفا با سوابق تحصيلي
9 9 - 18 20804 فقه و حقوق اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( قم -) س(الهيات و معارف اسالمي هدي جامعه الزهراغيرانتفاعي دانشكده 
- زن - 18 20805 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 *) ويژه خواهران( تهران - رفاهغيرانتفاعي دانشكده 
- زن - 18 20806 روانشناسي با آزمون
- زن - 30 20807 علوم تربيتي با آزمون
- زن - 18 فقه و مباني حقوق اسالمي 20808 با آزمون

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

  
 آبيك -آبا غيرانتفاعي موسسه 

- زن مرد 18 20809 حسابداري با آزمون
 آمل -آبان هراز غيرانتفاعي موسسه 

- زن مرد 35 مهندسي توليدات گياهي 13538 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 13539 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20810 حسابداري ا سوابق تحصيليصرفا ب
- زن مرد 30 20811 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 20812 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 20813 صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -آپادانا غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20814 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 20815 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه -آذرآبادگان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20816 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20817 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20818 علوم ورزشي ليصرفا با سوابق تحصي
- زن مرد 18 20819 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20820 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20821 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20822 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20823 كيكارداني امور بان صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 20824 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20825 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 20826 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 20827 صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( مشهد -آرمان رضوي غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 18 20828 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 20829 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 20830 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 20831 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 24 كارداني امور مالي و مالياتي 20832 صرفا با سوابق تحصيلي

 نورآباد ممسني -آريوبرزن غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20833 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20834 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20835 بازرگاني مديريت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20836 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه -آفاق غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13540 با آزمون
- زن مرد 35 مهندسي گياه پزشكي 13541 با آزمون
- زن مرد 100 كاربردي امور زراعي وباغي -علمي  كارداني 13542 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر -كارداني علمي  13543 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20837 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20838 روانشناسي سوابق تحصيلي صرفا با
- زن مرد 18 20839 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20840 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 بروجرد -آفرينش غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20841 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 )انويژه خواهر( تهران -آل طه غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 100 زيست شناسي سلولي و مولكولي 13544 با آزمون
- زن - 18 20842 روانشناسي با آزمون
- زن - 18 20843 مديريت بازرگاني با آزمون

 آملغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20844 روانشناسي با آزمون
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  موسسه غيرانتفاعي آمل  ادامه
جنس پذيرش توضيحات  ظرفيت پذيرش

 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد
- زن مرد 18 20845 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20846 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20847 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 تنكابن -آيندگان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20848 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20849 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه - آيين كمال غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد  18 20850 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( تهران - ابرار غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 18 20851 مديريت صنعتي با آزمون

 سبزوار - ابن يمين غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20852 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20853 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 قوچان -اترك غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20854 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 ابهر - اثيرالدين ابهري غيرانتفاعي سسه مو
- زن مرد پذيرش با عنوان كاردان فني شيمي صنايع غذايي 100 كارداني تكنولوژي صنايع غذايي 13545 صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 18 20855 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20856 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20857 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 20858 صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -اجتهاد غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 42 علوم قرآن و حديث 20859 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -اديب مازندران غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد  18 20860 روانشناسي با آزمون

- زن مرد 18 20861 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20862 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20863 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20864 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20865 بيگري ورزشيمر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20866 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20867 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 گرمسار - اديبان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20868 حسابداري با آزمون

 زتبري -ارس غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 30 20869 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -ارشاد غيرانتفاعي موسسه 
- زن -  15 20870 حسابداري با آزمون

- زن - 15 20871 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن - 15 20872 مديريت صنعتي با آزمون
- زن - 15 و كارهاي كوچكمديريت كسب  20873 با آزمون

 )دماوندمحل تحصيل واحد ( دماوند -ارشاد غيرانتفاعي موسسه 
- - مرد 15 20874 حسابداري با آزمون
- - مرد 15 20875 مديريت بازرگاني با آزمون
- - مرد 15 20876 مديريت صنعتي با آزمون
- - مرد 15 مديريت كسب و كارهاي كوچك 20877 مونبا آز
- - مرد 18 20878 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 خرمشهر -اروندان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 13546 با آزمون

 گرگان -استرآباد غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20879 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - اسوه غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20880 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 20881 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20882 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20883 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 بجنورد - اشراق غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20884 اريحسابد صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20885 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20886 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20887 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -اقبال الهوري غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20888 روانشناسي با آزمون

 تبريز -الغدير غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20889 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20890 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20891 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 )انويژه خواهر( اصفهان - المهدي مهر غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 18 20892 روانشناسي با آزمون
- زن - 18 20893 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 20894 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 20895 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 20896 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 20897 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 20898 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 20899 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
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  همدان - الوند غيرانتفاعي موسسه 
جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 

 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كدرشته 

 حلم
 نحوه پذيرش

اول دوم زن مرد
- زن مرد 18 20900 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20901 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20902 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20903 كارداني حسابداري صيليصرفا با سوابق تح
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 20904 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 20905 صرفا با سوابق تحصيلي

 يزد -) ع(امام جوادغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13547 زيست فناوري با آزمون
- زن مرد 18 20906 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 20907 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20908 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20909 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20910 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 نهاوند -اميد غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 30 20911 اني حسابداريكارد صرفا با سوابق تحصيلي

 فوالد شهر اصفهان -امين غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 30 20912 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 30 20913 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20914 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20915 نيمديريت بازرگا صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20916 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20917 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 نكا -انديشه سازان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 180 زيست شناسي سلولي و مولكولي 13548 با آزمون
- زن مرد 60 13549 اوريزيست فن با آزمون
- زن مرد 46 20918 شيمي كاربردي با آزمون
- زن مرد 60 13550 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي صنايع غذايي 13551 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني شيمي آزمايشگاهي 13552 صرفا با سوابق تحصيلي

 الهيجان -انديشمند غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 30 20919 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 20920 صرفا با سوابق تحصيلي

 جهرم -انديشه غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20921 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20922 يعلوم ورزش صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20923 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 20924 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 20925 صرفا با سوابق تحصيلي

 انزلي - انوار العلوم غيرانتفاعي موسسه 
دمر - زن  18 20926 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 20927 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت و بازرگاني دريايي 20928 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20929 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20930 كارداني حسابداري سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت هتلداري 20931 صرفا با سوابق تحصيلي

 آبيك - اوج غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20932 حسابداري با آزمون

 قروه -ايرانمهر غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20933 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
ردم - زن  30 20934 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مالير - انديشه  ايمان وغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 30 مهندسي صنايع مبلمان 13553 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20935 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20936 مديريت بازرگاني تحصيليصرفا با سوابق 

 ايالم -باختر غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20937 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت جهانگردي 20938 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20939 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20940 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
ردم - زن  30 كارداني امور مالي و مالياتي 20941 صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 30 20942 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 20943 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت جهانگردي 20944 صرفا با سوابق تحصيلي

 شاهرود -برايند غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20945 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20946 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20947 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20948 مديريت صنعتي سوابق تحصيلي صرفا با

 آبيك -بصير غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20949 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 20950 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 20951 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 20952 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20953 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20954 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20955 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 20956 صرفا با سوابق تحصيلي
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  مشهد - بهار غيرانتفاعي موسسه 
شجنس پذير توضيحات ظرفيت پذيرش 

 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد
- زن مرد 18 20957 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 20958 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20959 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 چابهار -بهار انديشه غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20960 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20961 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20962 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني آموزش و پرورش ابتدايي 20963 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20964 داني امور دولتيكار صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20965 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 20966 صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان - بهاران غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13554 آزمون با
- زن مرد 35 مهندسي گياه پزشكي 13555 با آزمون
- زن مرد 30 علوم و مهندسي محيط زيست 13556 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 مهندسي توليدات گياهي 13557 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 مهندسي زيست فناوري كشاورزي 13558 صرفا با سوابق تحصيلي
نز مرد  - 100 كارداني تكنولوژي محيط زيست 13559 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي مواد غذايي 13560 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي امور زراعي وباغي -كارداني علمي  13561 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 د و بهره برداري از گياهان دارويي و معطركاربردي تولي -كارداني علمي  13562 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20967 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -بينالود غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 30 علوم و مهندسي محيط زيست 13563 با آزمون
- زن مرد 35 13564 مهندسي فضاي سبز با آزمون
- زن مرد 18 20968 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 20969 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20970 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت جهانگردي 20971 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20972 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 محمديه قزوين -بينش و دانش غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13565 صرفا با سوابق تحصيلي

 بيهق ـ سبزوارغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20973 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 مهر فارس -پارس غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13566 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني شيمي آزمايشگاهي 13567 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 46 20974 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20975 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20976 كارداني حسابداري يصرفا با سوابق تحصيل
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 20977 صرفا با سوابق تحصيلي

 گناباد -پارس رضوي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20978 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 بابلسر -پارسا غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20979 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20980 بازرگاني مديريت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20981 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20982 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 بيدستان قزوين - ارسيان  پغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20983 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 فريدون كنار -پرديسان عي غيرانتفاموسسه 
- زن مرد 18 20984 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 20985 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20986 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 پرند - پرندك غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 42 20987 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 20988 يت بازرگانيمدير با آزمون
- زن مرد 18 20989 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 20990 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -پويش غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20991 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 چالوس -ويندگان دانش   پغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20992 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20993 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 فردوس -پيروزان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 20994 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 گلپايگان -پيام غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 120 ولكوليزيست شناسي سلولي و م 13568 با آزمون
- زن مرد 18 20995 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20996 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 20997 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 20998 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -تابران عي غيرانتفاموسسه 
- زن مرد 18 20999 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21000 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21001 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
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  مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران   ادامه
جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 

 رايشگ/ عنوان رشته  نيمسال
كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد
- زن مرد 30 21002 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21003 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21004 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 مديريت بازرگانيكارداني  21005 صرفا با سوابق تحصيلي

 المرد -تابناك غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21006 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21007 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 تاكستان استان قزوين -تاكستان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 42 21008 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21009 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21010 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 21011 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21012 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21013 صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -تجن غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13569 با آزمون
- زن مرد 35 13570 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 60 كاربردي امور زراعي وباغي -كارداني علمي  13571 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21014 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21015 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 بهشهر -تميشان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21016 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21017 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21018 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 گلوگاه مازندران -توحيد غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13572 با آزمون
- زن مرد 18 21019 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 نيشابور -ثامن غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 30 21020 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21021 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21022 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21023 صرفا با سوابق تحصيلي

 نجف آباد - جامي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 46 21024 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 46 21025 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21026 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 خوزستان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21027 سابداريح با آزمون
- زن مرد 18 21028 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21029 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21030 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 رشت -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21031 مديريت بازرگاني ابق تحصيليصرفا با سو

 كاشمر -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 مهندسي توليدات گياهي 13573 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 مهندسي علوم باغباني 13574 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 13575 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 پزشكيمهندسي گياه  13576 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 13577 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21032 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21033 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 نيكارداني مديريت بازرگا 21034 صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان -جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21035 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21036 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -چرخ نيلوفري آذربايجان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 24 21037 حسابداري با آزمون
نز مرد  - 24 21038 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 24 21039 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 24 21040 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 24 21041 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 24 21042 مربيگري ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -چهلستون غيرانتفاعي  موسسه
- زن مرد 18 21043 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -حافظ غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21044 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21045 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21046 كارداني حسابداري ق تحصيليصرفا با سواب

 قم -حكمت غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21047 حسابداري با آزمون

 مشهد -حكمت رضوي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21048 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21049 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21050 مديريت بازرگاني با آزمون
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  مشهد - كمت رضوي حموسسه غيرانتفاعي   ادامه
جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 

 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد
- زن مرد 18 21051 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 21052 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان - حكيم جرجاني غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21053 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21054 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21055 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21056 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت جهانگردي 21057 تحصيلي صرفا با سوابق
- زن مرد 18 21058 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21059 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21060 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21061 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
نز مرد  - 30 كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي 21062 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21063 صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( مشهد -حكيم طوس غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 18 21064 حسابداري با آزمون
- زن - 18 21065 روانشناسي با آزمون
- زن - 18 21066 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 21067 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 21068 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 كارداني مديريت بازرگاني 21069 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 دي گرايش مديريت هتلداريكارداني مديريت صنعت جهانگر 21070 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساوه - حكيم ناصرخسرو غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21071 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21072 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21073 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21074 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21075 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21076 صرفا با سوابق تحصيلي

 قوچان -حكيم نظامي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21077 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21078 سيروانشنا صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21079 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21080 صرفا با سوابق تحصيلي

 بجنورد -حكيمان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21081 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21082 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21083 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21084 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21085 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21086 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21087 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21088 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21089 صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - خاوران غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21090 علوم ورزشي بق تحصيليصرفا با سوا

 مشهد - خراسان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21091 روانشناسي با آزمون

 بوشهر - خرد غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 13578 با آزمون
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13579 با آزمون
- زن مرد 60 13580 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي مواد غذايي 13581 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21092 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21093 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21094 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
دمر - زن  18 21095 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -خردگرايان مطهر غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21096 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21097 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21098 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت جهانگردي 21099 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21100 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21101 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت جهانگردي 21102 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 صنعتي كارداني مديريت 21103 صرفا با سوابق تحصيلي

 محمودآباد -خزر غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13582 با آزمون
- زن مرد 18 21104 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 30 13583 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21105 حسابداري فا با سوابق تحصيليصر
- زن مرد 18 21106 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21107 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21108 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 يزد -دارالعلم غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21109 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21110 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
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 فومن - دامون غيرانتفاعي موسسه 

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد

- زن مرد  18 21111 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
 ياسوج -دانا عي غيرانتفاموسسه 

- زن مرد 100 كارداني شيمي آزمايشگاهي 13584 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21112 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21113 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21114 حسابداري با آزمون

 ساوه -دانشستان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21115 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - دانشوران غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13585 با آزمون
- زن مرد 18 21116 حسابداري با آزمون
- زن مرد 30 21117 امور بيمهكارداني  صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21118 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 الهيجان -ديلمان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 مهندسي گياه پزشكي 13586 با آزمون
- زن مرد 18 21119 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -  راغب اصفهانيغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 42 21120 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21121 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 30 21122 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21123 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21124 ا سوابق تحصيليصرفا ب

 بابل -راه دانش غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21125 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21126 اقتصاد اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21127 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21128 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21129 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21130 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21131 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21132 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 رگانيكارداني مديريت باز 21133 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21134 صرفا با سوابق تحصيلي

 رشت -راهبرد شمال غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21135 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21136 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21137 مديريت امور بانكي بق تحصيليصرفا با سوا
- زن مرد 18 21138 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21139 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21140 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21141 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري - نوين دانش  راهيانغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21142 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 35 علوم و مهندسي خاك 13587 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21143 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21144 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21145 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21146 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21147 صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -ربع رشيدي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13588 زيست شناسي با آزمون
- زن مرد 60 13589 زيست شناسي دريا با آزمون
- زن مرد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 13590 با آزمون
- زن مرد 60 13591 زيست فناوري با آزمون
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13592 با آزمون
- زن مرد 30 علوم و مهندسي محيط زيست 13593 با آزمون
- زن مرد 18 21148 حسابداري با آزمون
- زن مرد 60 زيست شناسي جانوري 13594 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21149 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21150 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين - رجا غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21151 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21152 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21153 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 21154 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 21155 مديريت مالي با آزمون
- زن مرد 18 21156 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21157 علوم ورزشي ق تحصيليصرفا با سواب
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21158 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21159 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 رامسر -رحمان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21160 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21161 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21162 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( كرمان -رسالت غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 18 21163 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
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 )ويژه خواهران( كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت   ادامه

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
 رايشگ/ عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد
- زن - 18 21164 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 21165 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 21166 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 21167 كارداني حسابداري ليصرفا با سوابق تحصي

 )ويژه خواهران( كرج -رسام غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 18 21168 حسابداري با آزمون

 تبريز - رشديه غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21169 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 ساوه -رضويه غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21170 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21171 گانيمديريت بازر صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21172 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تنكابن -رودكي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13595 با آزمون
- زن مرد 30 13596 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 13597 هندسي علوم داميم صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21173 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21174 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21175 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21176 بداريكارداني حسا صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي 21177 صرفا با سوابق تحصيلي

 زنجان - روزبه غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21178 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21179 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21180 علوم ورزشي ابق تحصيليصرفا با سو
- زن مرد 18 21181 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -روزبهان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21182 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21183 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21184 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21185 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21186 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( قم - رهپويان غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 18 21187 شيعه شناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه - زاگرس غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13598 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني شيمي آزمايشگاهي 13599 صرفا با سوابق تحصيلي

 خوي - زرينه غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 ترويج و آموزش كشاورزي 13600 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي مواد غذايي 13601 صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد با عنوان امور اراضيپذيرش  100 كاربردي امور اراضي -كارداني علمي  13602 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر -كارداني علمي  13603 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21188 مديريت بازرگاني يليصرفا با سوابق تحص
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21189 صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز - زند دانش گستر غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21190 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21191 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21192 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 21193 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت كسب و كارهاي كوچك 21194 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 كارداني مديريت صنعتي 21195 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -سارويه غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21196 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 42 21197 حسابداري ا با سوابق تحصيليصرف
- زن مرد 18 21198 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21199 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 ساعي ـ گرگانغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 30 علوم و مهندسي محيط زيست 13604 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 بلمانمهندسي صنايع م 13605 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21200 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21201 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 آمل - سبز غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21202 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21203 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21204 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21205 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21206 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21207 صرفا با سوابق تحصيلي

 ردبيلا - سبالن غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي محيط زيست 13606 صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - سراج غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 120 13607 زيست شناسي با آزمون
- زن مرد 18 21208 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21209 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21210 مديريت صنعتي رفا با سوابق تحصيليص
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  مشهد - سلمان غيرانتفاعي موسسه 
جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 

 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد
- زن مرد 18 21211 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21212 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 46 21213 دسي ورزشمهن صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21214 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي

 آمل -سمنگان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21215 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21216 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21217 مديريت امور بانكي با سوابق تحصيلي صرفا
- زن مرد 18 21218 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21219 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21220 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21221 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21222 ارداني امور بيمهك صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21223 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21224 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21225 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري - ا سنغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 13608 با آزمون
- زن مرد 60 زيست شناسي گياهي 13609 با آزمون
- زن مرد 60 13610 زيست فناوري با آزمون
- زن مرد 18 21226 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 60 بهداشت مواد غذايي 13611 صرفا با سوابق تحصيلي
نز مرد  - 100 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 13612 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر -كارداني علمي  13613 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 46 21227 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21228 گانيمديريت بازر صرفا با سوابق تحصيلي

 گلبهار - سناباد غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21229 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21230 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21231 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21232 مديريت بازرگاني فا با سوابق تحصيليصر

 قزوين -سهروردي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21233 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21234 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21235 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 21236 اقتصاد اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21237 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21238 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21239 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21240 كارداني امور دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21241 ا سوابق تحصيليصرفا ب
- زن مرد 30 21242 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21243 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21244 صرفا با سوابق تحصيلي

 رشت -سيماي دانش غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21245 يروانشناس با آزمون
- زن مرد 18 21246 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21247 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21248 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -شانديز غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 42 21249 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21250 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21251 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت جهانگردي 21252 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21253 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 شاهرودغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21254 حسابداري ا سوابق تحصيليصرفا ب
- زن مرد 30 21255 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي

 گنبدكاووس -شرق گلستان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21256 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21257 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21258 مديريت امور بانكي بق تحصيليصرفا با سوا
- زن مرد 18 21259 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21260 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21261 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21262 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21263 امور بيمهكارداني  صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21264 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21265 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21266 صرفا با سوابق تحصيلي

 ابنتنك -شفق غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21267 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21268 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21269 صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( زاهدان -شكوه شرق غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 18 21270 حسابداري ا با سوابق تحصيليصرف
- زن - 18 21271 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 21272 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
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 گنبد كاووس -شمس غيرانتفاعي موسسه 

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد
- زن مرد 18 21273 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21274 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21275 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21276 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21277 مربيگري ورزشي بق تحصيليصرفا با سوا

 خوي -شمس تبريزي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21278 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21279 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -شهاب دانش غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21280 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21281 مديريت صنعتي آزمون با
- زن مرد 18 21282 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21283 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21284 صرفا با سوابق تحصيلي

 خمين -شهر آفتاب غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21285 حسابداري ا سوابق تحصيليصرفا ب
- زن مرد 18 21286 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21287 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21288 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 آستارا -شهريار غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21289 حسابداري با سوابق تحصيلي صرفا
- زن مرد 18 21290 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21291 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21292 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21293 صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه -شهيد رضايي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21294 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21295 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21296 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21297 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21298 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21299 صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -صالحان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 13614 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 13615 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه - صبا غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 100 زيست شناسي سلولي و مولكولي 13616 با آزمون
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13617 با آزمون
- زن مرد 35 مهندسي علوم باغباني 13618 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 تكنولوژي مواد غذايي كارداني 13619 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 27 21300 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان - صبح صادق غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21301 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21302 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21303 نعتيمديريت ص صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21304 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه برادران( تهران -صدرالمتالهين غيرانتفاعي موسسه 
- - مرد 18 21305 مديريت بازرگاني با آزمون

 فوالد شهر اصفهان -صنعتي فوالد غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21306 يحسابدار صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21307 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21308 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل - صنعتي مازندران غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21309 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 چالوس - ان طبرستغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21310 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21311 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21312 صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل -طبري غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21313 حسابداري صيليصرفا با سوابق تح

 قم -طلوع مهر غيرانتفاعي موسسه 
- - مرد محل تحصيل واحد برادران 15 21314 حسابداري با آزمون
- - مرد محل تحصيل واحد برادران 18 21315 روانشناسي با آزمون
- زن - محل تحصيل واحد خواهران 15 21317 حسابداري با آزمون
- زن - محل تحصيل واحد خواهران 18 21318 روانشناسي با آزمون
- - مرد محل تحصيل واحد برادران 15 21316 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - محل تحصيل واحد خواهران 15 21319 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 زنجان -عبدالرحمن صوفي رازي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد پذيرش با عنوان كارداني صنايع غذايي 100 كارداني تكنولوژي صنايع غذايي 13620 صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 18 21320 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21321 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21322 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21323 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت كسب و كارهاي كوچك 21324 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21325 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
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 مشهد -عطار غيرانتفاعي موسسه 

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم نز مرد
- زن مرد 18 21326 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21327 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 21328 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21329 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 شاهين شهر اصفهان -عقيق غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21330 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرمسار - عالالدوله سمناني غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 مديريت جهانگردي 21331 صرفا با سوابق تحصيلي

 بهنمير بابلسر -عالمه اميني غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21332 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21333 سيروانشنا صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21334 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21335 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21336 صرفا با سوابق تحصيلي

 رفسنجان -عالمه جعفري غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21337 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21338 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21339 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 چالوس - عالمه حلي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21340 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21341 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 خوي -عالمه خويي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21342 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21343 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21344 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21345 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -عالمه رفيعي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21346 مديريت بازرگاني با آزمون

 قائمشهر -عالمه طبرسي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 100 كارداني شيمي آزمايشگاهي 13621 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21347 يحسابدار صرفا با سوابق تحصيلي

 كاشان -عالمه فيض كاشاني غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21348 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21349 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -عالمه قزويني غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21350 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21351 بازرگاني مديريت با آزمون
- زن مرد 18 21352 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21353 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت جهانگردي 21354 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21355 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21356 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21357 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21358 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد كاربردي خدمات جهانگردي-پذيرش با عنوان كارداني علمي  30 مسافرتي و جهانگردي كارداني خدمات 21359 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21360 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21361 صرفا با سوابق تحصيلي

 اقباليه قزوين -عالمه مجلسي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21362 حسابداري سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 24 21363 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 نايين - عالمه ناييني غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد  60 13622 زيست فناوري با آزمون

- زن مرد 18 21364 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21365 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 پلدختر لرستان - علم آموزان افالك غيرانتفاعي وسسه م
- زن مرد 18 21366 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21367 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21368 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21369 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه -علم و فن غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21370 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21371 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -علم و فنّاوري شمس غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21372 حسابداري ق تحصيليصرفا با سواب
- زن مرد 18 21373 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21374 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21375 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21376 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -م پزشكي وارستگان علوغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 13521 علوم آزمايشگاهي با آزمون
35 زن مرد - 13522 علوم آزمايشگاهي با آزمون
- زن مرد 35 13523 علوم تغذيه با آزمون
35 زن مرد - 13524 علوم تغذيه با آزمون
- زن مرد 25 فناوري اطالعات سالمت 13525 با آزمون

 ايوانكي -علوم توسعه پايدار آريا فاعي غيرانتموسسه 
- زن مرد  18 21377 حسابداري با آزمون
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  اميركال بابل - علوم و فنّاوري آريان غيرانتفاعي موسسه 
جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 

 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال
كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد
- زن مرد 18 21378 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21379 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -علوم و فنّاوري سپاهان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21380 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21381 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21382 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21383 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان - عمران و توسعه غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 30 علوم و مهندسي محيط زيست 13623 صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين - غزالي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21384 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21385 مديريت بيمه با آزمون
- زن مرد 18 21386 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 30 21387 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21388 صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( شيراز -فاطميه غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 18 21389 حسابداري با آزمون
- زن - 18 21390 وانشناسير با آزمون
- زن - 18 21391 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 21392 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 21393 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 21394 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 كارداني مديريت بازرگاني 21395 صرفا با سوابق تحصيلي

 گچساران -فراز غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21396 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21397 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21398 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -فردوس غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21399 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21400 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -فرزانگان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21401 روانشناسي با آزمون

 قائمشهر -فروردين غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21402 يروانشناس با آزمون
- زن مرد 18 21403 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21404 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21405 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21406 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21407 اني حسابداريكارد صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21408 صرفا با سوابق تحصيلي

 ياسوج -فروغ دانش غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21409 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21410 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21411 ديريت بازرگانيم صرفا با سوابق تحصيلي

 الريجان - فرهمند غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21412 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21413 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21414 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمان -ان فرهيختگغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 30 21415 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21416 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21417 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21418 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21419 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21420 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21421 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21422 صرفا با سوابق تحصيلي

 سمنان -فضيلت غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21423 قتصاديعلوم ا صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21424 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21425 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21426 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21427 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21428 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21429 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساوه -فن و دانش غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21430 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21431 مديريت بازرگاني حصيليصرفا با سوابق ت
- زن مرد 18 21432 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 24 21433 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 24 كارداني مديريت صنعتي 21434 صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( خميني شهر اصفهان -فيض االسالم غيرانتفاعي موسسه 
- زن - 18 21435 وانشناسير با آزمون
- زن - 18 21436 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 18 21437 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 21438 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 21439 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن - 30 داني مديريت صنعتيكار 21440 صرفا با سوابق تحصيلي
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 كوچصفهان رشت - قدر غيرانتفاعي موسسه 

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد

- زن مرد  46 21441 شيمي كاربردي با آزمون
- زن مرد 35 13624 مهندسي فضاي سبز صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر -كارداني علمي  13625 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21442 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21443 مديريت هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21444 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21445 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21446 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي 21447 صرفا با سوابق تحصيلي

 لنگرود -قدير ي غيرانتفاعموسسه 
- زن مرد 18 21448 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21449 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21450 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21451 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 نگرديمديريت جها 21452 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21453 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21454 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي

 قشمغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21455 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 علم اطالعات و دانش شناسي 21456 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21457 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21458 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 )قزوينمحل تحصيل واحد ( قزوين - كار غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21470 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 21471 ديريت دولتيم با آزمون
- زن مرد 18 21472 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 21473 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21474 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21475 صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد رفسنجان(قزوين  - كار انتفاعي غيرموسسه 
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي مواد غذايي 13626 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21466 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21467 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21468 علوم اقتصادي سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 18 21469 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد خرمدره(قزوين  - كار غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21459 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21460 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21461 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21462 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21463 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21464 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21465 تحصيليصرفا با سوابق 

 البرز قزوين -كاسپين غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21476 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21477 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 21478 مديريت صنعتي با آزمون
- زن مرد 18 21479 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 دمحمودآبا - كاوش غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21480 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21481 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - كاويان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 120 13627 زيست شناسي با آزمون
- زن مرد 100 زيست شناسي سلولي و مولكولي 13628 با آزمون
- زن مرد 60 13629 وريزيست فنا با آزمون
- زن مرد 18 21482 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 30 21483 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21484 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21485 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21486 مديريت مالي ا سوابق تحصيليصرفا ب
- زن مرد 30 21487 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21488 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21489 صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه -كبير غرب غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21490 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21491 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13630 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 مهندسي توليدات گياهي 13631 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 27 21492 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21493 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21494 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21495 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21496 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي

 كردكوي - ل كميغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي صنايع غذايي 13632 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21497 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
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 قزوين - كوثر غيرانتفاعي موسسه 

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
لاو دوم زن مرد

- زن مرد  18 21498 حسابداري با آزمون
- زن مرد 30 21499 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 رشت -كوشيار غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21500 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21501 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21502 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21503 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 سمنان -كومش غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21504 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21505 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21506 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21507 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21508 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -گلستان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21509 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21510 مديريت امور بانكي يصرفا با سوابق تحصيل
- زن مرد 18 21511 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21512 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21513 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21514 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان -  گنجنامهغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21515 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21516 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21517 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني آموزش و پرورش ابتدايي 21518 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21519 كارداني امور بيمه سوابق تحصيليصرفا با 
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21520 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21521 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعت جهانگردي گرايش مديريت هتلداري 21522 صرفا با سوابق تحصيلي

 رودبار -گيل غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21523 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -المعي گرگاني غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21524 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21525 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21526 مديريت بازرگاني يليصرفا با سوابق تحص

 آق قال گلستان -لقمان حكيم غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21527 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 بوشهر - ليان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21528 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 نوشهر - مارليك غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21529 روانشناسي با آزمون
نز مرد  - 18 21530 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21531 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 رويان نور - مازيار غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 13633 مهندسي جنگلداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت جهانگردي 21532 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21533 مديريت هتلداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران - مجازي فاران مهر دانش غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد دوره مجازي 36 21534 حسابداري با آزمون
- زن مرد دوره مجازي 36 21535 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد دوره مجازي 36 21536 مديريت صنعتي فا با سوابق تحصيليصر
- زن مرد دوره مجازي 36 مديريت كسب و كارهاي كوچك 21537 صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران - مجازي نور طوبي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد دوره مجازي 36 21538 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي

 سلماس -معراج غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21539 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 پارس آباد -مغان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21540 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 رفسنجان -مفاخر غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21541 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21542 صرفا با سوابق تحصيلي

 اردبيل -مقدس اردبيلي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21543 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21544 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21545 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 آبيك -موالنا غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21546 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21547 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 30 21548 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 ايوانكي -مولوي غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21549 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21550 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 21551 عتيمديريت صن صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21552 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21553 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21554 صرفا با سوابق تحصيلي



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  76 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي   ادامه

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21555 صرفا با سوابق تحصيلي

 كاشان - مهد علم غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21556 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21557 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21558 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21559 صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمان - مهر غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 42 21560 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21561 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21562 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21563 مديريت امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21564 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21565 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21566 صرفا با سوابق تحصيلي

 آستانه اشرفيه -مهر آستان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21567 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21568 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21569 ريكارداني حسابدا صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21570 صرفا با سوابق تحصيلي

 مهر آيين ـ بندرانزليغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13634 با آزمون
- زن مرد 18 21571 اقتصاد اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21572 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21573 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 مهر اراكغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21574 صرفا با سوابق تحصيلي

 آبادان - مهر اروند غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21575 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي

 محالت -مهرگان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 زيست شناسي گياهي 13635 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 علوم و مهندسي خاك 13636 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 مهندسي علوم باغباني 13637 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 13638 سي فضاي سبزمهند صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 مهندسي گياه پزشكي 13639 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 13640 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كاربردي توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر -كارداني علمي  13641 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21576 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21577 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -ميزان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 13642 زيست فناوري با آزمون
- زن مرد 18 21578 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21579 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21580 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت امور گمركي 21581 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21582 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21583 مديريت بيمه يصرفا با سوابق تحصيل
- زن مرد 30 21584 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21585 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21586 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مهاباد -ميعاد غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21587 حسابداري سوابق تحصيلي صرفا با
- زن مرد 30 21588 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 مينودشت -ميالد گلستان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21589 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21590 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21591 مديريت صنعتي ابق تحصيليصرفا با سو
- زن مرد 24 21592 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز - ) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21593 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21594 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي

 نجف آبادغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21595 بداريحسا صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21596 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اروميه -نژند غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد  60 13643 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 46 21597 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 بازرگاني كارداني مديريت 21598 صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -نقش جهان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 46 21599 شيمي كاربردي با آزمون

 جيرفت -نگين غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 100 كارداني شيمي آزمايشگاهي 13644 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21600 حسابداري يليصرفا با سوابق تحص
- زن مرد 46 21601 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21602 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي

 كوهدشت لرستان -نوآوران غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21603 اقتصاد اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي
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 كوهدشت لرستان -موسسه غيرانتفاعي نوآوران   ادامه

جنس پذيرش وضيحاتت ظرفيت پذيرش 
 گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

كدرشته 
 محل

 نحوه پذيرش
اول دوم زن مرد
- زن مرد 18 21604 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21605 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21606 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21607 مديريت بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21608 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21609 مديريت مالي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 24 21610 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 24 اتيكارداني امور مالي و مالي 21611 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 24 21612 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 ميمه - نور دانش غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 60 زيست شناسي جانوري 13645 با آزمون
- زن مرد 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 13646 با آزمون
- زن مرد 60 13647 زيست فناوري با آزمون
- زن مرد 35 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  13648 با آزمون
- زن مرد 46 21613 شيمي كاربردي با آزمون
- زن مرد 60 زيست شناسي گياهي 13649 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 35 مهندسي زيست فناوري كشاورزي 13650 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 100 كارداني شيمي آزمايشگاهي 13651 صرفا با سوابق تحصيلي

 شهركرد -نور هدايت غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21614 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21615 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21616 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21617 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اردبيل -نوين غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21618 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21619 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21620 ليصرفا با سوابق تحصي
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21621 صرفا با سوابق تحصيلي

 تاكستان - نيكان غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21622 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21623 مديريت بازرگاني با آزمون
- زن مرد 18 21624 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21625 زشيعلوم ور صرفا با سوابق تحصيلي

 محمودآباد -نيما غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21626 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21627 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 كارداني مديريت بازرگاني 21628 صرفا با سوابق تحصيلي

 زاهدان -اتف هغيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد  18 21629 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

- زن مرد 18 21630 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21631 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21632 كارداني حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 رداني مديريت بازرگانيكا 21633 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -هدف غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21634 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان - هشت بهشت غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 42 21635 حسابداري با آزمون
- زن مرد 18 21636 روانشناسي با آزمون
- زن مرد 18 21637 ريت امور بانكيمدي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21638 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21639 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 مديريت كسب و كارهاي كوچك 21640 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21641 مديريت مالي با سوابق تحصيليصرفا 
- زن مرد 30 21642 كارداني امور بانكي صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21643 كارداني امور بيمه صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 كارداني امور مالي و مالياتي 21644 صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 30 21645 كارداني حسابداري حصيليصرفا با سوابق ت
- زن مرد 30 كارداني مديريت صنعتي 21646 صرفا با سوابق تحصيلي

 بندرگز -هيركانيا غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 30 كارداني مديريت بازرگاني 21647 صرفا با سوابق تحصيلي

 بروجرد - ياسين غيرانتفاعي موسسه 
- زن مرد 18 21648 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي
- زن مرد 18 21649 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي
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  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور شتهر
  :خيلي مهم اتتذكر
اين فصل اول هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور مندرج در  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1

 .طلع گردنددفترچه راهنما م
  . صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«هاي متمركز براي  و در رشته» زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان  محل  پذيرش در كليه كدرشته - 2
مي و مصـوبه  مجلس محترم شوراي اسـال  10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 3

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

هاي تحصيلي فوق كه صـرفاً بـا اعمـال     پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(نور، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  دانشگاه پيام
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود سوابق تحصيلي صورت مي

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

 

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

25 ترويج و آموزش كشاورزي سوابق تحصيلي صرفا با 14901
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18151
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18152
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18153
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18154
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18155

 مركز تبريز -ايجان شرقي دانشگاه پيام نور استان آذرب
25 ترويج و آموزش كشاورزي با آزمون 14902
40 زيست شناسي با آزمون 14903
40 زيست شناسي گياهي با آزمون 14904
40 شيمي محض با آزمون 14905
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 14906
25 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون 14907
19 اقتصاد كشاورزي با آزمون 18156
15 حسابداري با آزمون 18157
15 روانشناسي با آزمون 18158
30 شيمي كاربردي با آزمون 18159
15 علوم اقتصادي با آزمون 18160
15 مديريت جهانگردي با آزمون 18161
15 مديريت دولتي با آزمون 18162
15 مديريت صنعتي با آزمون 18163
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 14908
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18164
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18165
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18166

 مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 14909
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 14910
20 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 14911
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18167
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18168
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 18169
15 صاديعلوم اقت صرفا با سوابق تحصيلي 18170
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18171
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18172
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18173
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18174

 راغهمركز م -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 حسابداري با آزمون 18175
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 14912
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 14913
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 14914
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 14915
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 14916
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18176
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18177
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 18178
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18179
15 مديريت بازرگاني يليصرفا با سوابق تحص 18180
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18181
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18182

 مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 14917
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 14918
40 يزيست شناسي گياه صرفا با سوابق تحصيلي 14919
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 14920
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 14921
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18183
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18184
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18185
30 برديشيمي كار صرفا با سوابق تحصيلي 18186
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18187
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18188
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18189

 مركز ميانه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
ه پذيرشنحو كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 14922 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14923 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14924 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18190 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18191 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18192 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18193 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18194 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18195 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18196 مديريت صنعتي 15

 دمركز هشترو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 14925 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14926 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18197 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18198 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18199 روانشناسي 15
حصيليصرفا با سوابق ت 18200 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18201 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18202 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18203 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18204 مديريت صنعتي 15

 واحد آذرشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18205 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18206 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18207 مديريت دولتي 15

 واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18208 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18209 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18210 ريت بازرگانيمدي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18211 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18212 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18213 مديريت صنعتي 15

 واحد اهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
بق تحصيليصرفا با سوا 14927 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14928 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14929 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18214 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18215 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18216 روانشناسي 15
با سوابق تحصيليصرفا  18217 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18218 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18219 مديريت صنعتي 15

 واحد ايلخچي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18220 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18221 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18222 يريت دولتيمد 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18223 مديريت صنعتي 15

 واحد بستان آباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18224 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18225 روانشناسي 15
بق تحصيليصرفا با سوا 18226 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18227 مديريت دولتي 15

 واحد بناب مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18228 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18229 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18230 مديريت دولتي 15

 واحد بنيس -ر استان آذربايجان شرقي دانشگاه پيام نو
صرفا با سوابق تحصيلي 14930 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14931 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14932 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14933 شيمي محض 40
با سوابق تحصيلي صرفا 14934 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  79 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

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

25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 14935
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18231
15 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق  18232
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 18233
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18234

 واحد تركمنچاي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18235
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18236
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18237
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18238

 واحد جلفا -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18239
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18240
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18241
15 زرگانيمديريت با صرفا با سوابق تحصيلي 18242
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18243
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18244
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18245

 واحد خسروشاه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 مديريت بازرگاني سوابق تحصيليصرفا با  18246
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18247
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18248

 واحد زنوز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18249
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18250
15 علوم اقتصادي رفا با سوابق تحصيليص 18251
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18252

 واحد سراب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18253
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18254
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18255
15 نيمديريت بازرگا صرفا با سوابق تحصيلي 18256
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18257
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18258

 واحد شربيان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18259
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18260
15 لوم اقتصاديع صرفا با سوابق تحصيلي 18261
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18262

 واحد عجب شير -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 14936
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18263
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18264
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18265
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18266

 واحد قره اغاج -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 14937
25 مهندسي علوم دامي با سوابق تحصيلي صرفا 14938
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18267
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18268
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18269
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18270

 واحد كليبر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 شناسي گياهي زيست صرفا با سوابق تحصيلي 14939
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 14940
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18271
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18272
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18273
15 مديريت بازرگاني با سوابق تحصيليصرفا  18274
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18275

 واحد گوگان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18276
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18277
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18278
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18279
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18280

 واحد ملكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 14941
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 14942
25 علوم و مهندسي محيط زيست ابق تحصيليصرفا با سو 14943
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 14944
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18281
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18282
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18283
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18284
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18285
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18286

 واحد ممقان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 14945
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 14946

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

صرفا با سوابق تحصيلي 14947 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 14948 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18287 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18288 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18289 بازرگاني مديريت 15

 واحد ورزقان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18290 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18291 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18292 مديريت بازرگاني 15
تحصيلي صرفا با سوابق 18293 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18294 مديريت صنعتي 15

 واحد هادي شهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي 14949 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 14950 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18295 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18296 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18297 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18298 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18299 مديريت صنعتي 15

 واحد هريس -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
وابق تحصيليصرفا با س 18300 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18301 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18302 مديريت بازرگاني 15

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
با آزمون 14951 ترويج و آموزش كشاورزي 25
با آزمون 14952 زيست شناسي 40
ونبا آزم 14953 زيست شناسي گياهي 40
با آزمون 14954 شيمي محض 40
با آزمون 14955 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
با آزمون 18303 حسابداري 15
با آزمون 18304 روانشناسي 15
با آزمون 18305 شيمي كاربردي 30
با آزمون 18306 علوم اقتصادي 15
با آزمون 18307 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 18308 تيمديريت دول 15
با آزمون 18309 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 14956 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14957 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 14958 مهندسي شيالت 25
صرفا با سوابق تحصيلي 14959 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18310 ياقتصاد كشاورز 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18311 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18312 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18313 مديريت جهانگردي 15

 )قوشچيمحل تحصيل (مركزاروميه -آذربايجان غربي  دانشگاه پيام نور استان
با آزمون 18314 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18315 علوم اقتصادي 15

 مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
با آزمون 18316 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18317 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18318 علوم اقتصادي 15
تحصيلي صرفا با سوابق 18319 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18320 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18321 مديريت دولتي 15

 مركز خوي - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
با آزمون 18322 حسابداري 15
با آزمون 18323 روانشناسي 30
با آزمون 18324 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 18325 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 14960 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 14961 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14962 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14963 شيمي محض 40
يليصرفا با سوابق تحص 14964 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
صرفا با سوابق تحصيلي 14965 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18326 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18327 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18328 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18329 علوم ورزشي 15

 مركز شاهين دژ - استان آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور 
صرفا با سوابق تحصيلي 14966 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 14967 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14968 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 14969 علوم و مهندسي محيط زيست 25
رفا با سوابق تحصيليص 14970 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18330 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18331 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18332 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18333 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18334 مديريت صنعتي 15

 )كشاورز تحصيل محل(دژ مركزشاهين -غربي آذربايجان استان نور دانشگاه پيام
صرفا با سوابق تحصيلي 18335 حسابداري 15
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 فصل دوم  80 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

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

25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 14971
25 هندسي محيط زيستعلوم و م صرفا با سوابق تحصيلي 14972
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18336
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18337
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18338
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18339
15 مديريت بازرگاني ليصرفا با سوابق تحصي 18340
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18341
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18342

 مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
15 حسابداري با آزمون 18343
30 روانشناسي با آزمون 18344
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 14973
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 14974
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 14975
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 14976
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 14977
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18345
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 18346
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18347
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18348
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18349
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18350
15 مديريت جهانگردي صيليصرفا با سوابق تح 18351
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18352

 )تپه گوك تحصيل محل(مركزمهاباد  -آذربايجان غربي  نوراستان دانشگاه پيام
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18353

 بآمركز مياندو - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
15 حسابداري با آزمون 18354
40 اسيزمين شن صرفا با سوابق تحصيلي 14978
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 14979
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 14980
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 14981
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 14982
19 اقتصاد كشاورزي حصيليصرفا با سوابق ت 18355
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18356
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 18357
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18358
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18359
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18360
15 مديريت دولتي ا سوابق تحصيليصرفا ب 18361

 مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 14983
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 14984
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 14985
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 14986
40 مي محضشي صرفا با سوابق تحصيلي 14987
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18362
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18363
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 18364
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18365
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18366
15 يت جهانگرديمدير صرفا با سوابق تحصيلي 18367
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18368
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18369

 واحد اشنويه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 14988
40 زيست شناسي تحصيليصرفا با سوابق  14989
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 14990
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 14991
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18370
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18371

 واحد پلدشت - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18372

 واحد پيرانشهر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18373
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18374
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18375
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18376
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18377

 واحد تكاب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 14992
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 14993
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 14994
15 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق  18378
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18379
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 18380
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18381
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18382

 واحد سردشت - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
15 حسابداري ا با سوابق تحصيليصرف 18383
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18384

 واحد سردشت -غربي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 18385 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18386 مديريت دولتي 15

 واحد سلماس - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18387 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18388 مديريت صنعتي 15

 واحد سيه چشمه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18389 حسابداري 15
ا سوابق تحصيليصرفا ب 18390 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18391 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18392 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18393 مديريت دولتي 15

 واحد فيرورق - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18394 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18395 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18396 مديريت جهانگردي 15

 واحد قره ضياالدين - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
صرفا با سوابق تحصيلي 18397 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18398 حسابداري 15
ليصرفا با سوابق تحصي 18399 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18400 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18401 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18402 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18403 مديريت صنعتي 15

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
ونبا آزم 14995 زيست شناسي 40
با آزمون 14996 زيست شناسي گياهي 40
با آزمون 14997 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
با آزمون 18404 حسابداري 15
با آزمون 18405 روانشناسي 15
با آزمون 18406 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 18407 مديريت دولتي 15
با آزمون 18408 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 14998 ويج و آموزش كشاورزيتر 25
صرفا با سوابق تحصيلي 14999 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15000 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15001 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15002 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18409 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18410 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18411 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18412 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18413 مديريت جهانگردي 15

 مركز خلخال -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
صرفا با سوابق تحصيلي 18414 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18415 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18416 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18417 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18418 مديريت بازرگاني 15
ليصرفا با سوابق تحصي 18419 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18420 مديريت دولتي 15

 مركز گرمي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
صرفا با سوابق تحصيلي 15003 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15004 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18421 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18422 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18423 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18424 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18425 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18426 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18427 مديريت صنعتي 15

 مركز مشكين شهر -نور استان اردبيل  دانشگاه پيام
صرفا با سوابق تحصيلي 15005 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18428 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18429 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18430 روانشناسي 30
يصرفا با سوابق تحصيل 18431 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18432 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18433 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18434 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18435 مديريت دولتي 15

 )رضي(واحد ارشق  -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
سوابق تحصيلي صرفا با 18436 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18437 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18438 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18439 مديريت دولتي 15

 واحد بيله سوار -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
صرفا با سوابق تحصيلي 18440 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18441 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18442 مديريت بازرگاني 15

 بادآ واحد پارس -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
صرفا با سوابق تحصيلي 15006 ترويج و آموزش كشاورزي 25
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 بادآ واحد پارس -اردبيل دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  محل كدرشته نحوه پذيرش 

25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 15007
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18443
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18444
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18445
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18446
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18447

 واحد تازه كندانگوت -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18448
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18449
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18450

 واحد سرعين -ل دانشگاه پيام نور استان اردبي
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18451
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18452
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18453

 واحد گيوي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18454
15 روانشناسي ا با سوابق تحصيليصرف 18455
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18456
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18457
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18458

 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18459
15 روانشناسي رفا با سوابق تحصيليص 18460
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18461
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18462

 واحد نير -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18463
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18464
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18465
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18466
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18467
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18468

 واحد هير -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18469
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18470
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18471
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18472

 مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 حسابداري با آزمون 18473
15 مديريت بازرگاني با آزمون 18474
15 مديريت دولتي مونبا آز 18475
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15008
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18476
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18477
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18478

 مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
25 رزيترويج و آموزش كشاو صرفا با سوابق تحصيلي 15009
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15010
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15011
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15012
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18479
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18480
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18481
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18482
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18483
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18484

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
25 ترويج و آموزش كشاورزي با آزمون 15013
40 زمين شناسي با آزمون 15014
40 زيست شناسي با آزمون 15015
40 زيست شناسي گياهي با آزمون 15016
40 شيمي محض با آزمون 15017
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 15018
15 حسابداري با آزمون 18485
15 روانشناسي با آزمون 18486
30 كاربردي شيمي با آزمون 18487
15 مديريت بازرگاني با آزمون 18488
15 مديريت جهانگردي با آزمون 18489
15 مديريت دولتي با آزمون 18490
15 مديريت صنعتي با آزمون 18491
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18492
15 علم اطالعات و دانش شناسي يليصرفا با سوابق تحص 18493
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18494

 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 روانشناسي با آزمون 18495
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15019
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 15020
25 ي محيط زيستعلوم و مهندس صرفا با سوابق تحصيلي 15021
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18496
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18497
38 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 18498

 مركز تيران -اصفهان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 18499 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18500 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18501 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18502 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18503 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18504 مديريت صنعتي 15

 مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18505 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18506 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18507 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18508 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18509 لتيمديريت دو 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18510 مديريت صنعتي 15

 آباد مركز دولت -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 18511 حسابداري 15
با آزمون 18512 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18513 علوم اقتصادي 15
سوابق تحصيلي صرفا با 18514 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18515 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18516 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18517 مديريت صنعتي 15

 مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 18518 حسابداري 15
با آزمون 18519 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15022 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18520 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18521 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18522 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18523 مديريت دولتي 15

 مركز سميرم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15023 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15024 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15025 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18524 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18525 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18526 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18527 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18528 علوم اقتصادي 15

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 15026 زيست شناسي 40
با آزمون 15027 شيمي محض 40
ونبا آزم 18529 حسابداري 15
با آزمون 18530 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 15028 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18531 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18532 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18533 مديريت جهانگردي 15
ليصرفا با سوابق تحصي 18534 مديريت صنعتي 15

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 18535 حسابداري 15
با آزمون 18536 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15029 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18537 اقتصاد كشاورزي 19
يصرفا با سوابق تحصيل 18538 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18539 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18540 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18541 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18542 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18543 مديريت دولتي 15
سوابق تحصيلي صرفا با 18544 مديريت صنعتي 15

 مركز فريدون شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15030 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15031 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15032 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18545 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18546 سابداريح 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18547 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18548 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18549 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18550 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18551 مديريت صنعتي 15

 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 18552 حسابداري 15
با آزمون 18553 روانشناسي 15
با آزمون 18554 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18555 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18556 مديريت جهانگردي 15

 مركز كوهپايه -ن اصفهان دانشگاه پيام نور استا
صرفا با سوابق تحصيلي 15033 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18557 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18558 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18559 شيمي كاربردي 30
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 فصل دوم  82 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 كوهپايهمركز  -اصفهان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت گرايش/ ه عنوان رشت نحوه پذيرش كدرشته محل

15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18560
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18561
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18562
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18563
15 مديريت صنعتي ابق تحصيليصرفا با سو 18564

 مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15034
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15035
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15036
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15037
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15038
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18565
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18566
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18567
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18568
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18569
15 ديريت جهانگرديم صرفا با سوابق تحصيلي 18570
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18571
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18572

 مركز نايين -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18573
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 18574
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18575
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18576
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18577
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18578

 مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 زيست شناسي ونبا آزم 15039
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 15040
15 حسابداري با آزمون 18579
30 روانشناسي با آزمون 18580
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18581
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18582
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18583
15 يت جهانگرديمدير صرفا با سوابق تحصيلي 18584
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18585
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18586

 مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15041
19 اقتصاد كشاورزي وابق تحصيليصرفا با س 18587
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18588
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18589
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18590
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18591
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18592
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18593
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18594

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15042
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18595
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18596
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18597
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18598
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18599
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18600
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18601

 نواحد باغ بهادرا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18602
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18603
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18604
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18605
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18606
15 مديريت صنعتي تحصيلي صرفا با سوابق 18607

 واحد برزك -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي 15043
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18608
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18609
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18610
15 لتيمديريت دو صرفا با سوابق تحصيلي 18611
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18612

 واحد بوئين و مياندشت -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 15044
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18613
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18614
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18615
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18616
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18617
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18618

 واحد بهارستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 روانشناسي با آزمون 18619
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18620
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18621

 واحد بهارستان -اصفهان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

يليصرفا با سوابق تحص 18622 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18623 مديريت صنعتي 15

 واحد جرقويه عليا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18624 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18625 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18626 مديريت بازرگاني 15
سوابق تحصيليصرفا با  18627 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18628 مديريت صنعتي 15

 واحد چادگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18629 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18630 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18631 علوم اقتصادي 15
با سوابق تحصيلي صرفا 18632 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18633 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18634 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18635 مديريت صنعتي 15

 واحد خميني شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 18636 حسابداري 15
ا با سوابق تحصيليصرف 18637 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18638 مديريت جهانگردي 15

 واحد خور -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18639 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18640 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18641 مديريت بازرگاني 15

 واحد خوراسگان -ن اصفهان دانشگاه پيام نور استا
با آزمون 18642 حسابداري 15
با آزمون 18643 روانشناسي 15
با آزمون 18644 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 18645 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18646 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18647 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18648 مديريت صنعتي 15

 واحد داران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15045 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18649 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18650 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18651 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18652 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18653 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18654 مديريت دولتي 15

 واحد دهاقان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15046 زيست شناسي 40
با سوابق تحصيليصرفا  15047 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15048 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18655 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18656 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18657 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18658 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18659 نعتيمديريت ص 15

 واحد دهق -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18660 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18661 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18662 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18663 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18664 ديريت دولتيم 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18665 مديريت صنعتي 15

 واحد زاينده رود -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 18666 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18667 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18668 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18669 ت دولتيمديري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18670 مديريت صنعتي 15

 واحد زواره -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18671 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18672 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18673 مديريت بازرگاني 15

 واحد علويجه -اه پيام نور استان اصفهان دانشگ
صرفا با سوابق تحصيلي 18674 مديريت صنعتي 15

 واحد فالورجان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 18675 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18676 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18677 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18678 ت صنعتيمديري 15

 واحد فوالد شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
با آزمون 18679 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18680 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18681 مديريت صنعتي 15

 واحد قمصر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
صرفا با سوابق تحصيلي 18682 اورزياقتصاد كش 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18683 حسابداري 15
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 فصل دوم  83 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 واحد قمصر -اصفهان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18684
15 مديريت جهانگردي تحصيلي صرفا با سوابق 18685
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18686

 واحد قهدريجان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
30 روانشناسي با آزمون 18687
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18688
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18689
15 مديريت صنعتي حصيليصرفا با سوابق ت 18690

 واحد گز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
30 روانشناسي با آزمون 18691
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18692
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18693

 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 روانشناسي با آزمون 18694
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18695
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18696
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18697

 آباد واحد نوش -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18698

 واحد ورزنه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
25 و مهندسي محيط زيست علوم صرفا با سوابق تحصيلي 15049
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18699
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18700
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18701
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18702
15 مديريت صنعتي تحصيليصرفا با سوابق  18703

 واحد هرند -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18704
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18705
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18706
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18707
15 مديريت دولتي وابق تحصيليصرفا با س 18708

 مركز كرج - دانشگاه پيام نور استان البرز 
25 ترويج و آموزش كشاورزي با آزمون 15050
40 زيست شناسي با آزمون 15051
40 شيمي محض با آزمون 15052
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 15053
25 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون 15054
25 دسي شيالتمهن با آزمون 15055
19 اقتصاد كشاورزي با آزمون 18709
15 حسابداري با آزمون 18710
30 روانشناسي با آزمون 18711
30 شيمي كاربردي با آزمون 18712
12 علوم اقتصادي با آزمون 18713
15 مديريت بازرگاني با آزمون 18714
15 مديريت جهانگردي با آزمون 18715
15 يريت دولتيمد با آزمون 18716
15 مديريت صنعتي با آزمون 18717
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15056
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15057
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18718

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
15 حسابداري آزمونبا  18719
15 روانشناسي با آزمون 18720
15 مديريت بازرگاني با آزمون 18721
15 مديريت دولتي با آزمون 18722
15 مديريت صنعتي با آزمون 18723
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18724

 واحد طالقان - دانشگاه پيام نور استان البرز 
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15058
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15059
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18725
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18726
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18727
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18728

 واحد گرمدره - پيام نور استان البرز  دانشگاه
15 مديريت بازرگاني با آزمون 18729
15 مديريت دولتي با آزمون 18730
15 مديريت صنعتي با آزمون 18731
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18732
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18733

 ماهدشت واحد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
15 حسابداري با آزمون 18734
15 روانشناسي با آزمون 18735
15 مديريت بازرگاني با آزمون 18736
15 مديريت دولتي با آزمون 18737
15 مديريت صنعتي با آزمون 18738
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15060
19 اقتصاد كشاورزي تحصيلي صرفا با سوابق 18739

 واحد نظرآباد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
15 روانشناسي با آزمون 18740

 واحد نظرآباد -البرز دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

با آزمون 18741 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 18742 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15061 شناسيزمين  40
صرفا با سوابق تحصيلي 15062 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18743 حسابداري 15

 واحد هشتگرد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
با آزمون 18744 حسابداري 15
با آزمون 18745 روانشناسي 15
آزمون با 18746 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 18747 مديريت دولتي 15
با آزمون 18748 مديريت صنعتي 15

 مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
با آزمون 18749 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15063 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15064 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15065 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15066 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15067 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
صرفا با سوابق تحصيلي 15068 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18750 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18751 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18752 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18753 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18754 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18755 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18756 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18757 دولتيمديريت  15
صرفا با سوابق تحصيلي 18758 مديريت صنعتي 15

 مركز دهلران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 15069 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15070 مهندسي علوم دامي 25
صيليصرفا با سوابق تح 18759 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18760 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18761 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18762 مديريت بازرگاني 15

 )بادآ زرينمحل تحصيل (مركز دهلران  - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 18763 مديريت دولتي 15

 واحد آبدانان - پيام نور استان ايالم دانشگاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 18764 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18765 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18766 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18767 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18768 مديريت صنعتي 15

 واحد اركواز - گاه پيام نور استان ايالم دانش
صرفا با سوابق تحصيلي 18769 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18770 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18771 مديريت دولتي 15

 واحد ايوان - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 18772 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18773 بازرگاني مديريت 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18774 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18775 مديريت صنعتي 15

 واحد دره شهر - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 18776 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18777 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18778 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18779 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18780 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18781 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18782 مديريت دولتي 15
سوابق تحصيليصرفا با  18783 مديريت صنعتي 15

 واحد سرابله - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 15071 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18784 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18785 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18786 علوم اقتصادي 15
ق تحصيليصرفا با سواب 18787 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18788 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18789 مديريت دولتي 15

 )هليالنمحل تحصيل (واحد سرابله  - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 18790 حسابداري 15

 واحد مهران - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
صرفا با سوابق تحصيلي 18791 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18792 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18793 مديريت دولتي 15

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
صرفا با سوابق تحصيلي 15072 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18794 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18795 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18796 مديريت بازرگاني 15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  84 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مركز برازجان - بوشهر دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18797
15 مديريت صنعتي با سوابق تحصيليصرفا  18798

 )سعدآبادمحل تحصيل (مركز برازجان  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18799

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
15 حسابداري با آزمون 18800
15 روانشناسي با آزمون 18801
15 مديريت بازرگاني با آزمون 18802
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15073
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15074
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15075
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15076
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15077
25 )اورزيكش(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 15078
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15079
25 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 15080
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15081
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18803
30 شيمي كاربردي ا سوابق تحصيليصرفا ب 18804
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18805
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18806
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18807
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18808
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18809
15 يت صنعتيمدير صرفا با سوابق تحصيلي 18810

 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15082
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15083
25 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 15084
15 حسابداري سوابق تحصيليصرفا با  18811
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18812
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 18813
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18814
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18815

 واحد اهرم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15085
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15086
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18816
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18817
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 18818

 واحد بندر دير -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18819
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18820
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18821
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18822

 واحد بندر ديلم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
40 زيست شناسي صيليصرفا با سوابق تح 15087
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15088
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18823
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18824

 واحد بندر كنگان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15089
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18825
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 18826
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18827
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18828
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18829

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
25 و مهندسي محيط زيست علوم صرفا با سوابق تحصيلي 15090
25 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 15091
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18830
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18831
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 18832
15 مديريت بازرگاني وابق تحصيليصرفا با س 18833
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18834

 واحد جم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15092
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15093
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18835
15 يمديريت بازرگان صرفا با سوابق تحصيلي 18836
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18837

 واحد خورموج -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15094
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18838
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18839
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18840
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 18841
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18842
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18843
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18844
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 18845

  واحد شبانكاره -اه پيام نور استان بوشهر دانشگ
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 15095 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15096 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18846 حسابداري 15
ليصرفا با سوابق تحصي 18847 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18848 مديريت بازرگاني 15

 تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 18849 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18850 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18851 علوم ورزشي 30

 شرق تهران - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 15097 زيست شناسي 40
با آزمون 15098 علوم و مهندسي محيط زيست 25
با آزمون 18852 اقتصاد كشاورزي 19
با آزمون 18853 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 15099 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15100 زيست شناسي گياهي 40
با سوابق تحصيلي صرفا 15101 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15102 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
صرفا با سوابق تحصيلي 15103 مهندسي علوم دامي 25

 تهران غرب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 18854 حسابداري 15
با آزمون 18855 علوم اقتصادي 15
با آزمون 18856 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 18857 مديريت جهانگردي 15
با آزمون 18858 مديريت دولتي 15
با آزمون 18859 مديريت صنعتي 15

 مركز پاكدشت - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 18860 حسابداري 15
با آزمون 18861 روانشناسي 15
با آزمون 18862 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15104 موزش كشاورزيترويج و آ 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15105 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15106 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18863 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18864 علم اطالعات و دانش شناسي 15
رفا با سوابق تحصيليص 18865 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18866 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18867 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18868 مديريت صنعتي 15

 مركز پرند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 18869 حسابداري 15
با آزمون 18870 روانشناسي 30
با آزمون 18871 ديريت بازرگانيم 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18872 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18873 علوم ورزشي 30

 مركز حسن آباد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 18874 حسابداري 15
با آزمون 18875 روانشناسي 30
با آزمون 18876 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 18877 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18878 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18879 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18880 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18881 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18882 مديريت صنعتي 15

 مركز دماوند - انشگاه پيام نور استان تهران د
با آزمون 15107 زيست شناسي گياهي 40
با آزمون 18883 حسابداري 15
با آزمون 18884 روانشناسي 30
با آزمون 18885 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 18886 مديريت دولتي 15
با آزمون 18887 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15108 زيترويج و آموزش كشاور 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15109 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15110 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15111 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15112 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
رفا با سوابق تحصيليص 15113 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15114 مهندسي شيالت 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18888 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18889 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18890 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18891 مديريت جهانگردي 15

 مركز ورامين - ام نور استان تهران دانشگاه پي
با آزمون 15115 شيمي محض 40
با آزمون 15116 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
با آزمون 18892 اقتصاد كشاورزي 19
با آزمون 18893 حسابداري 15
با آزمون 18894 روانشناسي 15
با آزمون 18895 شيمي كاربردي 30
با آزمون 18896 يمديريت بازرگان 15
با آزمون 18897 مديريت جهانگردي 15
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 مركز ورامين -تهران دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

15 مديريت دولتي با آزمون 18898
15 مديريت صنعتي با آزمون 18899
25 ترويج و آموزش كشاورزي ابق تحصيليصرفا با سو 15117
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15118
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18900
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18901

 واحد اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران 
15 حسابداري با آزمون 18902
15 روانشناسي با آزمون 18903
15 گانيمديريت بازر با آزمون 18904
15 مديريت صنعتي با آزمون 18905
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18906

 واحد بهارستان رباط كريم - دانشگاه پيام نور استان تهران 
15 حسابداري با آزمون 18907
15 روانشناسي با آزمون 18908
30 شيمي كاربردي با آزمون 18909
15 رگانيمديريت باز با آزمون 18910
15 مديريت دولتي با آزمون 18911
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15119
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18912

 واحد پيشوا - دانشگاه پيام نور استان تهران 
15 حسابداري با آزمون 18913
30 روانشناسي با آزمون 18914
15 مديريت بازرگاني با آزمون 18915
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15120

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
15 حسابداري با آزمون 18916
15 روانشناسي با آزمون 18917
15 علوم اقتصادي با آزمون 18918
15 مديريت بازرگاني با آزمون 18919
15 مديريت دولتي با آزمون 18920
15 يريت صنعتيمد با آزمون 18921
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18922
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18923

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
15 حسابداري با آزمون 18924
15 روانشناسي با آزمون 18925
15 مديريت جهانگردي با آزمون 18926
15 مديريت دولتي با آزمون 18927
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15121
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15122
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18928
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18929
15 مديريت صنعتي ق تحصيليصرفا با سواب 18930

 واحد شهريار - دانشگاه پيام نور استان تهران 
40 زيست شناسي با آزمون 15123
25 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون 15124
19 اقتصاد كشاورزي با آزمون 18931
30 روانشناسي با آزمون 18932
15 مديريت بازرگاني با آزمون 18933
15 مديريت دولتي با آزمون 18934
15 مديريت صنعتي با آزمون 18935
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15125
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 18936
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 18937
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18938

 واحد فيروزكوه - دانشگاه پيام نور استان تهران 
15 حسابداري با آزمون 18939
30 روانشناسي با آزمون 18940
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15126
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18941
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 18942
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 18943

 واحد لواسانات - دانشگاه پيام نور استان تهران 
15 حسابداري با آزمون 18944
30 روانشناسي با آزمون 18945
15 مديريت بازرگاني با آزمون 18946
15 مديريت جهانگردي با آزمون 18947
15 مديريت دولتي با آزمون 18948
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15127
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15128
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15129
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15130
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 18949
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 18950
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 18951

 واحد مالرد - پيام نور استان تهران دانشگاه 
19 اقتصاد كشاورزي با آزمون 18952
15 حسابداري با آزمون 18953
15 روانشناسي با آزمون 18954
15 مديريت بازرگاني با آزمون 18955
15 مديريت دولتي با آزمون 18956

 واحد مالرد -تهران دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ ه عنوان رشت ظرفيت

با آزمون 18957 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18958 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18959 مديريت جهانگردي 15

 مركز بروجن - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 15131 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15132 مهندسي شيالت 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18960 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18961 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18962 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18963 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18964 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18965 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18966 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18967 مديريت صنعتي 15

 مركز شهركرد - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
با آزمون 15133 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
با آزمون 18968 ريحسابدا 15
با آزمون 18969 روانشناسي 30
با آزمون 18970 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 18971 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15134 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15135 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15136 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15137 لوم و مهندسي محيط زيستع 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15138 مهندسي شيالت 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18972 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18973 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18974 علوم ورزشي 30
با سوابق تحصيلي صرفا 18975 مديريت جهانگردي 15

 مركز فارسان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 15139 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18976 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18977 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18978 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18979 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18980 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18981 مديريت جهانگردي 15

  فارسان ركزم -  بختياري و  محال چهار  استان نور  پيام  دانشگاه
 )حيدر بابا  تحصيل  محل(

ق تحصيليصرفا با سواب 18982 مديريت دولتي 15
 واحد اردل - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 

صرفا با سوابق تحصيلي 15140 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
صرفا با سوابق تحصيلي 15141 مهندسي شيالت 25
صرفا با سوابق تحصيلي 18983 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18984 روانشناسي 30

 واحد بلداجي - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 18985 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18986 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18987 مديريت دولتي 15

 واحد جونقان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 15142 علوم داميمهندسي  25
صرفا با سوابق تحصيلي 18988 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18989 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18990 مديريت دولتي 15

 واحد سامان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
تحصيلي صرفا با سوابق 18991 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18992 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18993 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18994 مديريت صنعتي 15

 واحد شلمزار - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 15143 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 18995 ورزياقتصاد كشا 19
صرفا با سوابق تحصيلي 18996 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18997 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 18998 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 18999 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19000 مديريت دولتي 15

 واحد فرخ شهر - يام نور استان چهار محال و بختياري دانشگاه پ
صرفا با سوابق تحصيلي 15144 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15145 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15146 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19001 حسابداري 15
ا با سوابق تحصيليصرف 19002 روانشناسي 15

 واحد گندمان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
صرفا با سوابق تحصيلي 15147 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15148 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19003 حسابداري 15
يليصرفا با سوابق تحص 19004 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19005 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19006 مديريت صنعتي 15
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  واحد لردگان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15149
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19007
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19008
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19009
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19010
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19011
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19012

 مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15150
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15151
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19013
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19014
30 شيمي كاربردي سوابق تحصيلي صرفا با 19015
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19016
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19017
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19018

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
15 حسابداري با آزمون 19019
15 مديريت دولتي ونبا آزم 19020
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15152
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15153
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15154
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15155
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15156
25 )كشاورزي(ي علوم و مهندسي صنايع غذاي صرفا با سوابق تحصيلي 15157
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15158
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19021
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19022
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19023
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19024
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19025
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19026
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19027
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19028
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19029

 مركز فردوس -ه پيام نور استان خراسان جنوبي دانشگا
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15159
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15160
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15161
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19030
30 روانشناسي وابق تحصيليصرفا با س 19031
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19032
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19033
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19034
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19035
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19036

 مركز قائن -تان خراسان جنوبي دانشگاه پيام نور اس
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15162
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19037
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19038
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19039
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19040
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19041
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19042
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19043
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19044

 واحد اسديه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
25 علوم و مهندسي محيط زيست ابق تحصيليصرفا با سو 15163
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15164
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19045
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19046
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19047
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19048
15 مديريت دولتي با سوابق تحصيلي صرفا 19049

 واحد بشرويه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15165
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15166
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 15167
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15168
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15169
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19050
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19051
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19052
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19053
15 جهانگرديمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 19054
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19055

 آباد واحد حاجي -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15170
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19056
15 روانشناسي حصيليصرفا با سوابق ت 19057

 واحد خضري دشت بياض -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19058

 واحد خضري دشت بياض -خراسان جنوبي دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

ليصرفا با سوابق تحصي 19059 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19060 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19061 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19062 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19063 مديريت صنعتي 15

 واحد خوسف -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15171 زيستعلوم و مهندسي محيط  25
صرفا با سوابق تحصيلي 19064 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19065 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19066 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19067 مديريت بازرگاني 15
يليصرفا با سوابق تحص 19068 مديريت دولتي 15

 واحد زهان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19069 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19070 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19071 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19072 مديريت دولتي 15

 واحد سرايان -نوبي دانشگاه پيام نور استان خراسان ج
صرفا با سوابق تحصيلي 19073 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19074 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19075 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19076 مديريت دولتي 15

 واحد سربيشه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19077 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19078 مديريت بازرگاني 15

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15172 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19079 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19080 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19081 زشيعلوم ور 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19082 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19083 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19084 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19085 مديريت صنعتي 15

 تربت حيدريهمركز  -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
با آزمون 19086 حسابداري 15
با آزمون 19087 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 15173 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15174 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15175 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15176 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15177 لوم و مهندسي محيط زيستع 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15178 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19088 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19089 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19090 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19091 صاديعلوم اقت 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19092 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19093 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19094 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19095 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19096 مديريت صنعتي 15

  مركز تربت حيدريه -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 )آباد زاوه دولتمحل تحصيل (

صرفا با سوابق تحصيلي 19097 مديريت بازرگاني 15
 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

با آزمون 19098 حسابداري 15
با آزمون 19099 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15179 رزيترويج و آموزش كشاو 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15180 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15181 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15182 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19100 اقتصاد كشاورزي 19
يليصرفا با سوابق تحص 19101 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19102 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19103 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19104 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19105 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19106 مديريت دولتي 15

 مركز فريمان -نور استان خراسان رضوي دانشگاه پيام 
با آزمون 19107 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 15183 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15184 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19108 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19109 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19110 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19111 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19112 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19113 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19114 مديريت صنعتي 15
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  نمركز قوچا -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

15 حسابداري با آزمون 19115
30 روانشناسي با آزمون 19116
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15185
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15186
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15187
15 لوم اقتصاديع صرفا با سوابق تحصيلي 19117
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19118
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19119
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19120

 مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15188
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19121
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19122
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19123
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19124
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19125
15 رديمديريت جهانگ صرفا با سوابق تحصيلي 19126
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19127

 مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15189
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15190
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15191
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15192
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19128
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19129
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19130
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19131
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19132
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19133
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19134
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19135

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
25 ترويج و آموزش كشاورزي با آزمون 15193
40 شناسي زيست با آزمون 15194
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 15195
25 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون 15196
25 مهندسي علوم دامي با آزمون 15197
15 حسابداري با آزمون 19136
15 روانشناسي با آزمون 19137
30 شيمي كاربردي با آزمون 19138
15 تصاديعلوم اق با آزمون 19139
15 مديريت بازرگاني با آزمون 19140
15 مديريت جهانگردي با آزمون 19141
15 مديريت دولتي با آزمون 19142
15 مديريت صنعتي با آزمون 19143
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15198
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15199
40 ضشيمي مح صرفا با سوابق تحصيلي 15200
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19144
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19145
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19146

 مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
15 حسابداري با آزمون 19147
15 وانشناسير با آزمون 19148
15 مديريت بازرگاني با آزمون 19149
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15201
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19150
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19151
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19152
15 ريت صنعتيمدي صرفا با سوابق تحصيلي 19153

 واحد باخرز -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15202
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19154

 واحد بجستان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
19 اقتصاد كشاورزي سوابق تحصيليصرفا با  19155
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19156
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19157
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19158
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19159

 واحد تايباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
25 زيست علوم و مهندسي محيط صرفا با سوابق تحصيلي 15203
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19160
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19161
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19162
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19163
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19164
15 يت بازرگانيمدير صرفا با سوابق تحصيلي 19165
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19166

 واحد تربت جام -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15204
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15205
19 اقتصاد كشاورزي سوابق تحصيلي صرفا با 19167

 واحد تربت جام - رضوي خراسان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 19168 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19169 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19170 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19171 يت جهانگرديمدير 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19172 مديريت صنعتي 15

 واحد جغتاي -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19173 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19174 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19175 علوم اقتصادي 15

 واحد جوين نقاب -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15206 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15207 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
صرفا با سوابق تحصيلي 15208 علوم و مهندسي محيط زيست 25
حصيليصرفا با سوابق ت 15209 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19176 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19177 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19178 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19179 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19180 مديريت دولتي 15
ا با سوابق تحصيليصرف 19181 مديريت صنعتي 15

 واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15210 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15211 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19182 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19183 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19184 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19185 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19186 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19187 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19188 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19189 مديريت صنعتي 15

 واحد خواف -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15212 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15213 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15214 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19190 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19191 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19192 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19193 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19194 مديريت صنعتي 15

 واحد داورزن -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19195 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19196 يريت بازرگانيمد 15

 واحد درگز -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15215 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15216 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15217 شيمي محض 40
با سوابق تحصيلي صرفا 15218 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19197 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19198 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19199 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19200 مديريت دولتي 15

 واحد درود -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19201 اورزياقتصاد كش 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19202 روانشناسي 15

 واحد دوغارون -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19203 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19204 مديريت دولتي 15

 د رشتخوارواح -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19205 روانشناسي 15

 واحد زبرخان بقدمگاه -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
با آزمون 19206 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19207 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19208 مديريت جهانگردي 15
ا با سوابق تحصيليصرف 19209 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19210 مديريت صنعتي 15

 واحد سرخس -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15219 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19211 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19212 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19213 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19214 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19215 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19216 مديريت صنعتي 15

 واحد سرواليت -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19217 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19218 وانشناسير 30

 واحد كالت -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
صرفا با سوابق تحصيلي 19219 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19220 مديريت بازرگاني 15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  88 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  آباد واحد مه والت فيض -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15220
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19221
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19222
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19223
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19224

 مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
15 حسابداري با آزمون 19225
15 روانشناسي با آزمون 19226
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15221
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15222
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15223
40 اسي گياهيزيست شن صرفا با سوابق تحصيلي 15224
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15225
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 15226
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15227
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15228
19 د كشاورزياقتصا صرفا با سوابق تحصيلي 19227
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19228
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19229
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19230
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19231
15 مديريت جهانگردي صيليصرفا با سوابق تح 19232
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19233
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19234

 )محل تحصيل غالمان(مركز بجنورد  -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19235

 واحد اسفراين -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15229
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15230
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19236
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19237
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19238
15 علوم اقتصادي ق تحصيليصرفا با سواب 19239
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19240
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19241
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19242
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19243
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19244

 شخانهآواحد  -خراسان شمالي  دانشگاه پيام نور استان
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19245
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19246
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19247
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19248

 واحد جاجرم -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
15 داريحساب صرفا با سوابق تحصيلي 19249
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19250
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19251
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19252

 واحد راز -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15231
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19253
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19254
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19255

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19256
15 علوم اقتصادي حصيليصرفا با سوابق ت 19257
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19258
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19259
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19260
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19261

 واحد فاروج -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
15 حسابداري با سوابق تحصيليصرفا  19262
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19263

 واحد گرمه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19264
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19265
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19266
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19267

 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
40 شيمي محض با آزمون 15232
15 حسابداري با آزمون 19268
15 روانشناسي با آزمون 19269
15 مديريت بازرگاني با آزمون 19270
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15233
30 ربرديشيمي كا صرفا با سوابق تحصيلي 19271
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19272
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19273
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19274

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
25 ترويج و آموزش كشاورزي با آزمون 15234
40 زيست شناسي با آزمون 15235

 مركز اهواز -خوزستان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

با آزمون 15236 زيست شناسي گياهي 40
با آزمون 15237 شيمي محض 40
با آزمون 15238 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
با آزمون 15239 مهندسي محيط زيستعلوم و  25
با آزمون 15240 مهندسي علوم دامي 25
با آزمون 19275 حسابداري 15
با آزمون 19276 روانشناسي 30
با آزمون 19277 شيمي كاربردي 30
با آزمون 19278 علوم اقتصادي 15
با آزمون 19279 مديريت بازرگاني 15
ونبا آزم 19280 مديريت جهانگردي 15
با آزمون 19281 مديريت دولتي 15
با آزمون 19282 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15241 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19283 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19284 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19285 علوم ورزشي 30

 )ره(مركز بندر امام خميني -نشگاه پيام نور استان خوزستان دا
با آزمون 19286 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15242 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15243 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15244 علوم و مهندسي محيط زيست 25
رفا با سوابق تحصيليص 19287 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19288 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19289 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19290 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19291 مديريت صنعتي 15

 مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15245 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19292 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19293 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19294 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19295 مديريت بازرگاني 15
سوابق تحصيليصرفا با  19296 مديريت صنعتي 15

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
با آزمون 15246 زيست شناسي 40
با آزمون 19297 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 15247 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15248 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15249 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15250 وم و مهندسي محيط زيستعل 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19298 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19299 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19300 علوم ورزشي 15

 مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
با آزمون 15251 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
با آزمون 19301 حسابداري 15
با آزمون 19302 روانشناسي 15
با آزمون 19303 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 19304 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15252 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15253 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15254 ندسي محيط زيستعلوم و مه 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19305 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19306 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19307 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19308 مديريت جهانگردي 15

 مركز رامهرمز -ان خوزستان دانشگاه پيام نور است
با آزمون 19309 حسابداري 15
با آزمون 19310 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15255 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15256 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15257 زيست شناسي گياهي 40
ا سوابق تحصيليصرفا ب 19311 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19312 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19313 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19314 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19315 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19316 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19317 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19318 مديريت صنعتي 15

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
با آزمون 19319 حسابداري 15
با آزمون 19320 روانشناسي 15
با آزمون 19321 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 19322 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15258 زش كشاورزيترويج و آمو 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19323 اقتصاد كشاورزي 19

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
با آزمون 19324 حسابداري 15
با آزمون 19325 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15259 ترويج و آموزش كشاورزي 25
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 فصل دوم  89 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 شادگانمركز  -خوزستان يام نور استان دانشگاه پ  ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15260
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15261
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15262
25 مهندسي علوم دامي رفا با سوابق تحصيليص 15263
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19326
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19327
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19328
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19329

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19330
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19331
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19332
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19333
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19334

 روند كنارواحد ا -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
25 مهندسي زراعت و اصالح نباتات صرفا با سوابق تحصيلي 15264
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19335

 واحد الوان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19336
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19337
15 عتيمديريت صن صرفا با سوابق تحصيلي 19338

 واحد اميديه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19339

 واحد انديكا -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15265
25 علوم و مهندسي محيط زيست تحصيلي صرفا با سوابق 15266
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19340
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19341
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19342
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19343
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19344
15 مديريت دولتي وابق تحصيليصرفا با س 19345
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19346

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
15 حسابداري با آزمون 19347
15 روانشناسي با آزمون 19348
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19349
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19350

 واحد ايذه -ه پيام نور استان خوزستان دانشگا
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15267
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15268
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15269
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15270
15 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق  19351
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19352
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19353
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19354
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19355
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19356

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19357
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19358
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19359
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19360
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19361

 واحد بستان -ستان دانشگاه پيام نور استان خوز
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19362
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19363
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19364
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19365

 واحد تركالكي -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
25 كشاورزي ترويج و آموزش صرفا با سوابق تحصيلي 15271
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15272
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15273
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19366
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19367

 واحد دهدز -ن دانشگاه پيام نور استان خوزستا
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15274
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19368
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19369
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19370

 واحد رامشير -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19371
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19372
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19373
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19374

 واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
15 حسابداري با آزمون 19375
15 يمديريت بازرگان با آزمون 19376
15 مديريت دولتي با آزمون 19377

 واحد شوش -خوزستان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 15275 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15276 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19378 د كشاورزياقتصا 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19379 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19380 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19381 مديريت جهانگردي 15

 واحد شوشتر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
با آزمون 19382 حسابداري 15
با آزمون 19383 تيمديريت صنع 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15277 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15278 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19384 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19385 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19386 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19387 العات و دانش شناسيعلم اط 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19388 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19389 مديريت جهانگردي 15

 واحد گتوند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19390 حسابداري 15
يليصرفا با سوابق تحص 19391 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19392 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19393 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19394 مديريت صنعتي 15

 واحد اللي -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15279 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19395 مديريت دولتي 15

 واحد ماهشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
با آزمون 19396 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15280 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15281 مهندسي شيالت 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19397 شيمي كاربردي 30
بق تحصيليصرفا با سوا 19398 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19399 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19400 مديريت صنعتي 15

 واحد مسجد سليمان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15282 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15283 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15284 سي علوم داميمهند 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19401 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19402 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19403 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19404 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19405 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19406 مديريت صنعتي 15

 واحد هفتگل -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19407 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19408 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19409 روانشناسي 30
ليصرفا با سوابق تحصي 19410 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19411 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19412 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19413 مديريت صنعتي 15

 واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19414 روانشناسي 15
ابق تحصيليصرفا با سو 19415 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19416 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19417 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19418 مديريت صنعتي 15

 واحد هويزه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19419 علم اطالعات و دانش شناسي 15

 مركز ابهر - ه پيام نور استان زنجان دانشگا
صرفا با سوابق تحصيلي 15285 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15286 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15287 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15288 شيمي محض 40
صيليصرفا با سوابق تح 15289 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19420 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19421 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19422 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19423 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19424 مديريت بازرگاني 15
ا سوابق تحصيليصرفا ب 19425 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19426 مديريت دولتي 15

 مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
با آزمون 19427 حسابداري 15
با آزمون 19428 روانشناسي 15
با آزمون 19429 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 19430 مديريت دولتي 15
با آزمون 19431 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15290 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15291 زمين شناسي 40



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  90 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

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

40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15292
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15293
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15294
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15295
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15296
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19432
30 شيمي كاربردي يليصرفا با سوابق تحص 19433
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19434
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19435
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19436

 مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15297
25 مهندسي شيالت رفا با سوابق تحصيليص 15298
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15299
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19437
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19438
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19439
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19440
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19441
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19442
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19443

 )سجاس رودمحل تحصيل (مركز قيدار  - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19444

 ايجرودواحد  - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19445
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19446
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19447
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19448

 واحد خرمدره - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
15 حسابداري تحصيلي صرفا با سوابق 19449
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19450
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19451
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19452
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19453

 واحد سلطانيه - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
25 محيط زيستعلوم و مهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 15300
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19454
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19455
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19456
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19457
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19458

 واحد صائين قلعه - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19459
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19460
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19461
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19462

 )آب بر(ارم واحد ط - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15301
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15302
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19463
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19464

 واحد ماه نشان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
25 مهندسي محيط زيستعلوم و  صرفا با سوابق تحصيلي 15303
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19465
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19466
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19467
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19468

 غانمركز دام - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15304
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15305
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15306
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19469
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19470
15 و دانش شناسيعلم اطالعات  صرفا با سوابق تحصيلي 19471
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19472
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19473
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19474
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19475
15 مديريت دولتي تحصيلي صرفا با سوابق 19476
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19477

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15307
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15308
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15309
25 )كشاورزي(ذايي علوم و مهندسي صنايع غ صرفا با سوابق تحصيلي 15310
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15311
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19478
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19479
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19480
15 علوم اقتصادي وابق تحصيليصرفا با س 19481
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19482

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

صرفا با سوابق تحصيلي 19483 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19484 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19485 ت صنعتيمديري 15

 )سرخهمحل تحصيل (مركز سمنان  - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19486 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19487 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19488 مديريت جهانگردي 15
با سوابق تحصيليصرفا  19489 مديريت دولتي 15

 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15312 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15313 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15314 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15315 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19490 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19491 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19492 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19493 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19494 علوم ورزشي 30
صيليصرفا با سوابق تح 19495 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19496 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19497 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19498 مديريت صنعتي 15

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15316 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15317 يط زيستعلوم و مهندسي مح 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19499 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19500 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19501 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19502 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19503 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19504 يت بازرگانيمدير 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19505 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19506 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19507 مديريت صنعتي 15

 واحد آرادان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19508 حسابداري 15

 واحد ايوانكي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19509 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19510 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19511 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19512 مديريت دولتي 15
صيليصرفا با سوابق تح 19513 مديريت صنعتي 15

 واحد مهدي شهر - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19514 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19515 روانشناسي 15

 واحد ميامي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19516 اقتصاد كشاورزي 19
يليصرفا با سوابق تحص 19517 روانشناسي 15

 مركز ايرانشهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15318 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15319 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15320 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19518 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19519 ابداريحس 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19520 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19521 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19522 مديريت دولتي 15

 مركز چابهار -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
رفا با سوابق تحصيليص 15321 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15322 مهندسي شيالت 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19523 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19524 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19525 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19526 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19527 مديريت دولتي 15

 مركز خاش -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15323 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15324 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19528 حسابداري 15
ق تحصيليصرفا با سواب 19529 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19530 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19531 مديريت دولتي 15

 مركز زابل -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
با آزمون 19532 حسابداري 15
با آزمون 19533 روانشناسي 15
با آزمون 19534 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 19535 دولتيمديريت  15
صرفا با سوابق تحصيلي 15325 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15326 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15327 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19536 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19537 علوم اقتصادي 15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  91 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

  مركز زاهدان -انشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان د
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

15 حسابداري با آزمون 19538
15 روانشناسي با آزمون 19539
15 مديريت بازرگاني با آزمون 19540
15 مديريت دولتي با آزمون 19541
15 مديريت صنعتي با آزمون 19542
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15328
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15329
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15330
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15331
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15332
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 15333
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15334
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15335
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19543
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19544
15 سيعلم اطالعات و دانش شنا صرفا با سوابق تحصيلي 19545
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19546
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19547
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19548

 مركز سراوان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
15 حسابداري يصرفا با سوابق تحصيل 19549
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19550
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19551
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19552
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19553
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19554

 واحد راسك -و بلوچستان دانشگاه پيام نور استان سيستان 
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19555
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19556
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19557
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19558

 واحد زهك -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
25 ندسي علوم داميمه صرفا با سوابق تحصيلي 15336

 واحد سيب و سوران -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15337
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19559
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19560
15 عتيمديريت صن صرفا با سوابق تحصيلي 19561

 واحد نيك شهر -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19562
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19563
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19564

 ز آبادهمرك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15338
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15339
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15340
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19565
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19566
30 روانشناسي سوابق تحصيليصرفا با  19567
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19568
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19569
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19570
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19571

 )ايزدخواستمحل تحصيل (مركز آباده  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 ابداريحس صرفا با سوابق تحصيلي 19572
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19573

 مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15341
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15342
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15343
25 )كشاورزي(لوم و مهندسي صنايع غذايي ع صرفا با سوابق تحصيلي 15344
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15345
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19574
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19575
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19576
15 رگانيمديريت باز صرفا با سوابق تحصيلي 19577
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19578

 مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15346
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15347
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15348
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15349
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15350
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19579
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19580
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19581
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19582
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19583
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19584
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19585
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19586
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19587

 مركز بوانات -ه پيام نور استان فارس دانشگا
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 15351 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15352 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15353 زيست شناسي گياهي 40
ا با سوابق تحصيليصرف 15354 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19588 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19589 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19590 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19591 مديريت دولتي 15

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
ا آزمونب 19592 حسابداري 15
با آزمون 19593 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 15355 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15356 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15357 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15358 علوم و مهندسي محيط زيست 25
ا سوابق تحصيليصرفا ب 19594 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19595 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19596 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19597 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19598 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19599 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19600 ديريت دولتيم 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19601 مديريت صنعتي 15

 )سيمكانمحل تحصيل (مركز جهرم  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19602 حسابداري 15

 )قطب آبادمحل تحصيل (مركز جهرم  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19603 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19604 علوم اقتصادي 15

 مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 19605 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 15359 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15360 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15361 )كشاورزي(ايع غذايي علوم و مهندسي صن 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15362 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19606 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19607 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19608 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19609 مديريت صنعتي 15

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 19610 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15363 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15364 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19611 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19612 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19613 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19614 مديريت صنعتي 15

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 15365 ترويج و آموزش كشاورزي 25
با آزمون 15366 زيست شناسي 40
با آزمون 15367 )ورزيكشا(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
با آزمون 19615 اقتصاد كشاورزي 19
با آزمون 19616 حسابداري 30
با آزمون 19617 روانشناسي 15
با آزمون 19618 شيمي كاربردي 30
با آزمون 19619 علوم اقتصادي 15
با آزمون 19620 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 19621 مديريت جهانگردي 15
با آزمون 19622 دولتي مديريت 15
با آزمون 19623 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15368 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19624 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19625 علوم ورزشي 30

 مركز صفاشهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 15369 اورزيترويج و آموزش كش 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15370 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19626 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19627 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19628 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19629 مديريت دولتي 15

 )قادرآبادمحل تحصيل (مركز صفاشهر  -نشگاه پيام نور استان فارس دا
صرفا با سوابق تحصيلي 19630 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19631 علوم اقتصادي 15

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 19632 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15371 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15372 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15373 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19633 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19634 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19635 علوم اقتصادي 15
با سوابق تحصيلي صرفا 19636 علوم ورزشي 15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  92 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مركز فسا -فارس دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19637
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19638

 مركز فيروزآباد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
25 ويج و آموزش كشاورزيتر صرفا با سوابق تحصيلي 15374
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15375
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19639
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19640
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19641
15 مديريت بازرگاني با سوابق تحصيلي صرفا 19642
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19643
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19644
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19645

 مركز كازرون -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 حسابداري با آزمون 19646
30 روانشناسي تحصيليصرفا با سوابق  19647
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19648
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19649
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19650
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19651
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19652
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19653
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19654

 )محل تحصيل خشت(مركز كازرون  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19655

 مركز المرد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
25 ترويج و آموزش كشاورزي تحصيلي صرفا با سوابق 15376
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19656
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19657
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19658
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19659
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19660
15 مديريت بازرگاني بق تحصيليصرفا با سوا 19661
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19662
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19663
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19664

 مركز نورآباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15377
15 بداريحسا صرفا با سوابق تحصيلي 19665
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19666
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19667
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19668
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19669
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19670

 واحد آباده طشك -انشگاه پيام نور استان فارس د
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19671
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19672
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19673
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19674

 واحد ارسنجان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19675
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19676
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19677
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19678

 واحد اشكنان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19679
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19680

 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19681
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19682
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19683
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19684
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19685

 واحد بيرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19686
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19687
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19688
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19689

 واحد پاسارگاد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19690
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19691
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19692

 واحد خاوران -دانشگاه پيام نور استان فارس 
25 ترويج و آموزش كشاورزي رفا با سوابق تحصيليص 15378
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15379
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19693
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19694
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19695
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19696
15 ت جهانگرديمديري صرفا با سوابق تحصيلي 19697
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19698
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19699

 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

بق تحصيليصرفا با سوا 15380 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19700 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19701 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19702 مديريت دولتي 15

 واحد رستم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19703 حسابداري 15
فا با سوابق تحصيليصر 19704 مديريت بازرگاني 15

 واحد زاهد شهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 15381 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19705 مديريت صنعتي 15

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 19706 حسابداري 15
وابق تحصيليصرفا با س 19707 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19708 مديريت صنعتي 15

 واحد زرين دشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19709 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19710 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19711 مديريت صنعتي 15

 واحد سپيدان -س دانشگاه پيام نور استان فار
با آزمون 19712 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19713 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19714 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19715 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19716 مديريت بازرگاني 15
تحصيلي صرفا با سوابق 19717 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19718 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19719 مديريت صنعتي 15

 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19720 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19721 علوم اقتصادي 15
ابق تحصيليصرفا با سو 19722 مديريت صنعتي 15

 واحد ششده و قره بالغ -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 15382 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19723 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19724 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19725 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19726 دولتي مديريت 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19727 مديريت صنعتي 15

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19728 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19729 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19730 مديريت جهانگردي 15

 واحد قير و كارزين -نشگاه پيام نور استان فارس دا
صرفا با سوابق تحصيلي 19731 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19732 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19733 علوم ورزشي 15

 واحد كوار -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19734 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19735 ديريت بازرگانيم 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19736 مديريت جهانگردي 15

 واحد گله دار -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 15383 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19737 حسابداري 15

 واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19738 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19739 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19740 مديريت بازرگاني 15

 )جويممحل تحصيل (واحد الر  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19741 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19742 علوم اقتصادي 15

 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 19743 حسابداري 15
با آزمون 19744 مديريت دولتي 15
با آزمون 19745 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15384 ترويج و آموزش كشاورزي 25
ابق تحصيليصرفا با سو 15385 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15386 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19746 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 19747 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19748 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19749 مديريت جهانگردي 15

 )محل تحصيل كامفيروز(واحد مرودشت  -تان فارس دانشگاه پيام نور اس
صرفا با سوابق تحصيلي 19750 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19751 علوم اقتصادي 15

 واحد مهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
صرفا با سوابق تحصيلي 19752 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19753 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19754 يريت صنعتيمد 15
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 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19755
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19756

 زواحد ني ري -دانشگاه پيام نور استان فارس 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19757
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19758
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19759
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19760

 مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
15 روانشناسي با آزمون 19761
25 و آموزش كشاورزيترويج  صرفا با سوابق تحصيلي 15387
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19762
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19763
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19764
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19765
15 علوم ورزشي ليصرفا با سوابق تحصي 19766
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19767
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19768
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19769
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19770

 مركز تاكستان -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
30 روانشناسي نبا آزمو 19771
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15388
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19772
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19773
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19774
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19775
15 ولتيمديريت د صرفا با سوابق تحصيلي 19776

 )اسفرورينمحل تحصيل (مركز تاكستان  -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19777

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
40 زيست شناسي با آزمون 15389
40 شيمي محض با آزمون 15390
25 )كشاورزي(نايع غذايي علوم و مهندسي ص با آزمون 15391
15 حسابداري با آزمون 19778
30 روانشناسي با آزمون 19779
30 شيمي كاربردي با آزمون 19780
15 مديريت بازرگاني با آزمون 19781
15 مديريت دولتي با آزمون 19782
15 مديريت صنعتي با آزمون 19783
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15392
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15393
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15394
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15395
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15396
19 اقتصاد كشاورزي يليصرفا با سوابق تحص 19784
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19785
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19786
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19787

 )محل تحصيل اسفرورين(مركز قزوين  -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19788

 واحد آبيك -ر استان قزوين دانشگاه پيام نو
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19789

 واحد آوج -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15397
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15398
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15399
25 سي محيط زيستعلوم و مهند صرفا با سوابق تحصيلي 15400
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19790
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19791
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19792
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19793
15 مديريت صنعتي يصرفا با سوابق تحصيل 19794

 واحد الوند قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
15 حسابداري با آزمون 19795
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19796
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19797

 واحد دانسفهان -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
25 مهندسي علوم دامي صيليصرفا با سوابق تح 15401
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19798
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19799
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19800
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19801
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19802
15 مديريت صنعتي ابق تحصيليصرفا با سو 19803

 واحد شال -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19804
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19805
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19806
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19807
15 مديريت دولتي با سوابق تحصيلي صرفا 19808
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19809

  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
 ))2ساختمان شماره (و برادران ) پرديسان(محل تحصيل خواهران (

نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت
با آزمون 15402 زيست شناسي 40
با آزمون 15403 زيست شناسي گياهي 40
با آزمون 15404 شيمي محض 40
با آزمون 15405 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
با آزمون 19810 حسابداري 15
با آزمون 19811 روانشناسي 30
با آزمون 19812 شيمي كاربردي 30
با آزمون 19813 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 19814 مديريت جهانگردي 15
با آزمون 19815 مديريت دولتي 15
با آزمون 19816 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15406 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15407 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15408 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19817 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19818 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19819 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19820 علوم ورزشي 30

 واحد جعفريه -دانشگاه پيام نور استان قم 
با آزمون 19821 حسابداري 15
تحصيليصرفا با سوابق  15409 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15410 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19822 اقتصاد كشاورزي 19

 واحد دستجرد خلجستان -دانشگاه پيام نور استان قم 
با آزمون 19823 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15411 زيست شناسي 40
بق تحصيليصرفا با سوا 19824 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19825 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19826 مديريت بازرگاني 15

 واحد سلفچگان -دانشگاه پيام نور استان قم 
صرفا با سوابق تحصيلي 19827 حسابداري 15

 واحد كهك -دانشگاه پيام نور استان قم 
با آزمون 19828 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15412 ي گياهيزيست شناس 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19829 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19830 مديريت صنعتي 15

 مركز بيجار - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15413 ترويج و آموزش كشاورزي 25
تحصيلي صرفا با سوابق 15414 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15415 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15416 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19831 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19832 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19833 روانشناسي 30
سوابق تحصيليصرفا با  19834 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19835 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19836 مديريت دولتي 15

 مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
با آزمون 15417 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
با آزمون 19837 حسابداري 15
مونبا آز 19838 روانشناسي 15
با آزمون 19839 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 19840 مديريت دولتي 15
با آزمون 19841 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15418 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15419 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15420 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15421 مهندسي محيط زيست علوم و 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15422 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19842 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19843 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19844 علوم ورزشي 30
با سوابق تحصيليصرفا  19845 مديريت جهانگردي 15

 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15423 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19846 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19847 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19848 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19849 گانيمديريت بازر 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19850 مديريت دولتي 15

 واحد بانه - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15424 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19851 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19852 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19853 ديريت بازرگانيم 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19854 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19855 مديريت دولتي 15

 واحد ديواندره - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19856 حسابداري 15
صيليصرفا با سوابق تح 19857 روانشناسي 30
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 فصل دوم  94 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 واحد ديواندره -كردستان دانشگاه پيام نور استان   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19858
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19859
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19860
15 دولتيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 19861
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19862

 واحد سروآباد - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19863

 واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
15 حسابداري با آزمون 19864
25 رزيترويج و آموزش كشاو صرفا با سوابق تحصيلي 15425
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19865
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19866
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19867
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19868
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19869

 واحد قروه - انشگاه پيام نور استان كردستان د
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19870
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19871
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19872
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19873

 مركز بافت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19874
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19875
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19876
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19877

 مركز بم -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15426
15 سابداريح صرفا با سوابق تحصيلي 19878
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19879
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19880
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19881
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19882
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19883
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19884
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19885

 مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
15 حسابداري با آزمون 19886
15 روانشناسي با آزمون 19887
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15427
40 ياهيزيست شناسي گ صرفا با سوابق تحصيلي 15428
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19888
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19889
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19890
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19891
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19892

 مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
15 حسابداري با آزمون 19893
30 روانشناسي با آزمون 19894
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15429
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15430
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15431
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19895
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19896
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19897
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19898
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19899

 مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
15 حسابداري با آزمون 19900
15 روانشناسي با آزمون 19901
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15432
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15433
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15434
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19902
15 علوم اقتصادي سوابق تحصيلي صرفا با 19903
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19904
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19905
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19906
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 19907

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 شيمي محض زمونبا آ 15435
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 15436
25 علوم و مهندسي محيط زيست با آزمون 15437
15 حسابداري با آزمون 19908
15 روانشناسي با آزمون 19909
15 مديريت بازرگاني با آزمون 19910
15 مديريت جهانگردي با آزمون 19911
15 مديريت دولتي آزمونبا  19912
15 مديريت صنعتي با آزمون 19913
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15438
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15439
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15440
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15441

 مركز كرمان -مان كردانشگاه پيام نور استان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 15442 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19914 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19915 شيمي كاربردي 30
يصرفا با سوابق تحصيل 19916 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19917 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19918 علوم ورزشي 30

 واحد ارزوئيه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15443 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15444 مهندسي علوم دامي 25
ا با سوابق تحصيليصرف 19919 روانشناسي 15

 واحد انار -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15445 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19920 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19921 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19922 مديريت بازرگاني 15
رفا با سوابق تحصيليص 19923 مديريت دولتي 15

 واحد باغين -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15446 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19924 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19925 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19926 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19927 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19928 مديريت صنعتي 15

 واحد بردسير -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15447 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19929 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19930 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19931 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19932 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19933 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19934 مديريت صنعتي 15

 واحد رابر -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19935 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19936 روانشناسي 15

 واحد راور -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19937 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19938 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19939 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19940 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19941 يمديريت دولت 15

 واحد راين -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19942 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19943 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19944 مديريت دولتي 15

 واحد رودبار -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19945 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19946 روانشناسي 15

 واحد ريگان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15448 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15449 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 19947 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19948 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19949 روانشناسي 30

 واحد زرند -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15450 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19950 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 19951 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19952 اسيروانشن 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19953 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19954 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19955 مديريت صنعتي 15

 آباد واحد زنگي -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15451 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15452 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15453 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15454 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19956 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19957 شيمي كاربردي 30

 شهدادواحد  -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 19958 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19959 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19960 مديريت بازرگاني 15

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15455 زمين شناسي 40
حصيليصرفا با سوابق ت 15456 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15457 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 19961 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19962 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19963 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 19964 مديريت دولتي 15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  95 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 واحد عنبرآباد -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15458
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19965
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19966

 واحد قلعه گنج -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19967
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19968
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19969

 واحد كشكوييه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15459
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19970
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19971
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19972
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19973

 واحد كوهبنان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15460
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19974
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19975
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19976
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19977

 واحد كهنوج -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15461
40 زيست شناسي گياهي ق تحصيليصرفا با سواب 15462
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15463
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19978
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19979

 واحد گلباف -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15464
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19980
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19981
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19982

 واحد منوجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15465
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19983
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19984
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19985

 واحد نرماشير -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15466
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 19986

 مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
15 حسابداري با آزمون 19987
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15467
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15468
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15469
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19988
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 19989
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 19990
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 19991

 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19992
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19993
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19994

 مركز سنقر -پيام نور استان كرمانشاه دانشگاه 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15470
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15471
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 19995
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 19996
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 19997
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 19998
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 19999

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
25 ترويج و آموزش كشاورزي با آزمون 15472
40 زيست شناسي گياهي با آزمون 15473
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  با آزمون 15474
25 مهندسي علوم دامي با آزمون 15475
19 اقتصاد كشاورزي با آزمون 20000
15 حسابداري با آزمون 20001
30 روانشناسي با آزمون 20002
15 علوم اقتصادي با آزمون 20003
15 مديريت بازرگاني با آزمون 20004
15 مديريت دولتي با آزمون 20005
15 تيمديريت صنع با آزمون 20006
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15476
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15477
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15478
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 20007
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20008
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20009
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20010

 واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15479
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20011

 واحد پاوه -نشاه كرمادانشگاه پيام نور استان 
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 20012 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20013 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20014 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20015 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20016 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20017 مديريت صنعتي 15

 آباد ثالث باباجاني واحد تازه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 15480 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20018 روانشناسي 15
ا سوابق تحصيليصرفا ب 20019 مديريت دولتي 15

 واحد روانسر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 20020 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20021 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20022 مديريت دولتي 15

 واحد سرپل ذهاب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 15481 ط زيستعلوم و مهندسي محي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20023 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20024 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20025 مديريت بازرگاني 15

 واحد صحنه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 20026 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20027 اسيروانشن 15

 واحد قصر شيرين -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 15482 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20028 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20029 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20030 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20031 بازرگانيمديريت  15

 واحد كرند غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 20032 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20033 مديريت دولتي 15

 واحد كنگاور -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 20034 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20035 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20036 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20037 مديريت دولتي 15

 واحد گيالن غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 15483 زيست شناسي 40
ليصرفا با سوابق تحصي 15484 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20038 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20039 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20040 علوم اقتصادي 15

 واحد هرسين -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
صرفا با سوابق تحصيلي 20041 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20042 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20043 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20044 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20045 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20046 مديريت صنعتي 15

 مركز دوگنبدان -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
صرفا با سوابق تحصيلي 15485 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15486 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20047 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20048 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20049 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20050 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20051 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20052 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20053 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20054 مديريت صنعتي 15

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
با آزمون 20055 حسابداري 15
با آزمون 20056 ناسيروانش 30
با آزمون 20057 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 20058 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15487 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15488 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15489 زيست شناسي 40
با سوابق تحصيليصرفا  15490 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15491 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15492 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
صرفا با سوابق تحصيلي 15493 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15494 مهندسي شيالت 25
سوابق تحصيلي صرفا با 15495 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20059 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20060 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20061 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20062 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20063 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20064 جهانگردي مديريت 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20065 مديريت صنعتي 15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  96 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 واحد باشت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20066
15 روانشناسي بق تحصيليصرفا با سوا 20067
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20068

 واحد چرام -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15496
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15497
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20069
15 سيروانشنا صرفا با سوابق تحصيلي 20070
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20071
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20072

 واحد دهدشت -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15498
25 علوم و مهندسي محيط زيست فا با سوابق تحصيليصر 15499
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20073
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20074
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20075
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20076
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20077

 واحد سي سخت -كهگيلويه و بوير احمد  دانشگاه پيام نور استان
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20078
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20079
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20080
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20081

 حد لندهوا -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20082
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20083
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20084

 واحد ليكك -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20085
15 مديريت دولتي فا با سوابق تحصيليصر 20086

 واحد مارگون -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15500
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20087

 مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
25 مهندسي شيالت تحصيلي صرفا با سوابق 15501
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20088
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20089
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20090
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20091
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20092
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20093
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20094

 مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
15 حسابداري با آزمون 20095
15 روانشناسي با آزمون 20096
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15502
40 زمين شناسي بق تحصيليصرفا با سوا 15503
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15504
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15505
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 15506
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15507
25 مهندسي شيالت يصرفا با سوابق تحصيل 15508
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20097
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 20098
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20099
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20100
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20101
15 ديمديريت جهانگر صرفا با سوابق تحصيلي 20102
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20103
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20104

 مركز گنبد كاووس - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
15 حسابداري با آزمون 20105
15 روانشناسي با آزمون 20106
25 ترويج و آموزش كشاورزي رفا با سوابق تحصيليص 15509
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15510
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20107
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20108
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20109
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20110
15 ت دولتيمديري صرفا با سوابق تحصيلي 20111
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20112

 واحد آزاد شهر - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15511
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20113
15 حسابداري ليصرفا با سوابق تحصي 20114
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20115
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20116

 واحد آق قال - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15512
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20117
15 علوم اقتصادي وابق تحصيليصرفا با س 20118

 واحد آق قال -دانشگاه پيام نور استان گلستان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 20119 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20120 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20121 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20122 ريت صنعتيمدي 15

 واحد بندر گز - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20123 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20124 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20125 مديريت دولتي 15

 نواحد راميا - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20126 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20127 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20128 مديريت جهانگردي 15

 آباد كتول واحد علي - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20129 حسابداري 15
سوابق تحصيلي صرفا با 20130 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20131 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20132 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20133 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20134 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20135 مديريت صنعتي 15

 واحد كردكوي - ر استان گلستان دانشگاه پيام نو
صرفا با سوابق تحصيلي 20136 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20137 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20138 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20139 مديريت جهانگردي 15

 واحد كالله - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20140 كشاورزي اقتصاد 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20141 علوم اقتصادي 15

 واحد گاليكش - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15513 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15514 مهندسي علوم دامي 25
ابق تحصيليصرفا با سو 20142 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20143 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20144 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20145 مديريت جهانگردي 15

 واحد مراوه تپه - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20146 مديريت دولتي 15

 مركز تالش -ستان گيالن دانشگاه پيام نور ا
با آزمون 20147 حسابداري 15
با آزمون 20148 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15515 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15516 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15517 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
صرفا با سوابق تحصيلي 15518 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20149 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20150 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20151 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20152 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20153 مديريت دولتي 15

 مركز رشت -پيام نور استان گيالن  دانشگاه
با آزمون 15519 زيست شناسي گياهي 40
با آزمون 15520 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
با آزمون 15521 علوم و مهندسي محيط زيست 25
با آزمون 15522 مهندسي شيالت 25
با آزمون 20154 حسابداري 15
نبا آزمو 20155 علوم اقتصادي 15
با آزمون 20156 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 20157 مديريت جهانگردي 15
با آزمون 20158 مديريت دولتي 15
با آزمون 20159 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15523 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15524 زيست شناسي 40
يليصرفا با سوابق تحص 15525 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20160 علوم ورزشي 30

 مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
با آزمون 20161 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15526 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15527 علوم و مهندسي محيط زيست 25
بق تحصيليصرفا با سوا 20162 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20163 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20164 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20165 مديريت صنعتي 15

 )چابكسرمحل تحصيل (مركز رودسر  -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
صرفا با سوابق تحصيلي 20166 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20167 زرگانيمديريت با 15

 مركز صومعه سرا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
با آزمون 20168 حسابداري 15
با آزمون 20169 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20170 علم اطالعات و دانش شناسي 15
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 فصل دوم  97 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
ظرفيت گرايش/ رشته عنوان  نحوه پذيرش كدرشته محل

15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20171
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20172
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20173

 واحد آستانه اشرفيه -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 روانشناسي با آزمون 20174
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20175
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20176

 واحد املش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20177
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20178
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20179

 واحد بندرانزلي -اه پيام نور استان گيالن دانشگ
15 حسابداري با آزمون 20180
15 مديريت بازرگاني با آزمون 20181
25 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 15528

 واحد رضوانشهر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 روانشناسي با آزمون 20182
15 حسابداري صيليصرفا با سوابق تح 20183
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20184

 واحد سياهكل -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20185
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20186

 واحد شفت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 روانشناسي با آزمون 20187

 واحد فومن -پيام نور استان گيالن  دانشگاه
15 مديريت دولتي با آزمون 20188
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20189

 واحد كالچاي -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20190
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20191

 واحد الهيجان -نور استان گيالن دانشگاه پيام 
15 حسابداري با آزمون 20192
15 مديريت بازرگاني با آزمون 20193
15 مديريت دولتي با آزمون 20194
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20195

 واحد لنگرود -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 حسابداري با آزمون 20196
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20197
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20198

 واحد ماسال -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
15 حسابداري با آزمون 20199
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20200

 واحد منجيل -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
30 روانشناسي زمونبا آ 20201
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15529
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20202
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20203
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20204
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20205
15 مديريت جهانگردي ا سوابق تحصيليصرفا ب 20206
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20207

 مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15530
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15531
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15532
25 علوم داميمهندسي  صرفا با سوابق تحصيلي 15533
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20208
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20209
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20210
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 20211
15 علم اطالعات و دانش شناسي تحصيلي صرفا با سوابق 20212
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20213
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20214

 مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15534
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15535
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15536
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20215
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20216
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 20217
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20218
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20219
15 هانگرديمديريت ج صرفا با سوابق تحصيلي 20220
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20221
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20222

 مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
15 حسابداري با آزمون 20223
15 روانشناسي با آزمون 20224
15 مديريت بازرگاني ونبا آزم 20225

 مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 20226 مديريت دولتي 15
 مركز پلدختر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 

صرفا با سوابق تحصيلي 15537 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15538 يزيست شناس 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20227 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20228 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20229 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20230 مديريت دولتي 15

 آباد مركز خرم -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
با آزمون 15539 محضشيمي  40
با آزمون 15540 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
با آزمون 20231 حسابداري 15
با آزمون 20232 روانشناسي 15
با آزمون 20233 شيمي كاربردي 30
با آزمون 20234 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 20235 مديريت دولتي 15
آزمونبا  20236 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15541 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15542 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15543 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15544 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15545 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20237 كشاورزي اقتصاد 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20238 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20239 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20240 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20241 مديريت جهانگردي 15

 واحد ازنا -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15546 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15547 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20242 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20243 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20244 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20245 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20246 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20247 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20248 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20249 مديريت صنعتي 15

 واحد دورود -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15548 ناسيزيست ش 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15549 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20250 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20251 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20252 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20253 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20254 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20255 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20256 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20257 مديريت صنعتي 15

 واحد كوهدشت -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
با آزمون 20258 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15550 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15551 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15552 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20259 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20260 علوم اقتصادي 15
سوابق تحصيلي صرفا با 20261 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20262 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20263 مديريت دولتي 15

 واحد نورآباد دلفان -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15553 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15554 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20264 سابداريح 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20265 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20266 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20267 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20268 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20269 مديريت صنعتي 15

 مركز آمل - نشگاه پيام نور استان مازندران دا
صرفا با سوابق تحصيلي 15555 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15556 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
صرفا با سوابق تحصيلي 20270 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20271 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20272 يشيمي كاربرد 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20273 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20274 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20275 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20276 مديريت بازرگاني 15
ق تحصيليصرفا با سواب 20277 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20278 مديريت دولتي 15

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
با آزمون 20279 حسابداري 15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  98 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

30 روانشناسي با آزمون 20280
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15557
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15558
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15559
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15560
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15561
25 )ورزيكشا(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 15562
25 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 15563
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15564
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20281
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20282
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20283
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20284
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20285
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20286
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20287

 مركز بهشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15565
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15566
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15567
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20288
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20289
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20290
30 كاربرديشيمي  صرفا با سوابق تحصيلي 20291
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20292
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20293
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20294
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20295
15 مديريت جهانگردي ا سوابق تحصيليصرفا ب 20296
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20297
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20298

 مركز تنكابن - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20299
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20300
15 بازرگانيمديريت  صرفا با سوابق تحصيلي 20301

 مركز رامسر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
25 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15568
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  صرفا با سوابق تحصيلي 15569
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15570
19 قتصاد كشاورزيا صرفا با سوابق تحصيلي 20302
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20303
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20304
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 20305
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20306
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20307
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20308
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20309
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20310
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20311

 مركز ساري - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
15 حسابداري با آزمون 20312
30 انشناسيرو با آزمون 20313
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15571
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15572
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15573
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15574
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15575
25 )كشاورزي(و مهندسي صنايع غذايي  علوم صرفا با سوابق تحصيلي 15576
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15577
25 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 15578
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15579
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20314
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 20315
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20316
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20317
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20318
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20319
15 مديريت جهانگردي رفا با سوابق تحصيليص 20320
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20321
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20322

 مركز محمود آباد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15580
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15581
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15582
25 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 15583
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20323
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20324
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20325
15 يمديريت بازرگان صرفا با سوابق تحصيلي 20326
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20327

 واحد بندپي غربي - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15584
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15585

 واحد بندپي غربي - مازندران تان اسدانشگاه پيام نور   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 20328 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20329 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20330 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20331 مديريت صنعتي 15

 واحد بهنمير - ه پيام نور استان مازندران دانشگا
صرفا با سوابق تحصيلي 20332 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20333 مديريت بازرگاني 15

 واحد پل سفيد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 15586 علوم و مهندسي محيط زيست 25
رفا با سوابق تحصيليص 15587 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20334 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20335 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20336 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20337 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20338 مديريت دولتي 15

 واحد جويبار - ه پيام نور استان مازندران دانشگا
صرفا با سوابق تحصيلي 15588 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15589 مهندسي شيالت 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20339 حسابداري 15

 واحد چمستان - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 15590 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20340 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20341 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20342 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20343 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20344 مديريت صنعتي 15

 واحد رينه - نور استان مازندران دانشگاه پيام 
صرفا با سوابق تحصيلي 15591 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20345 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20346 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20347 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20348 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20349 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20350 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20351 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20352 مديريت صنعتي 15

 واحد زيرآب - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 15592 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15593 مهندسي شيالت 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20353 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20354 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20355 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20356 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20357 ولتيمديريت د 15

 واحد قائم شهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
با آزمون 20358 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 15594 مهندسي زراعت و اصالح نباتات 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15595 مهندسي شيالت 25
يليصرفا با سوابق تحص 15596 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20359 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20360 علم اطالعات و دانش شناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20361 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20362 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20363 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20364 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20365 مديريت صنعتي 15

 واحد كله بست - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 15597 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20366 حسابداري 15
ليصرفا با سوابق تحصي 20367 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20368 مديريت صنعتي 15

 واحد نكا - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 20369 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20370 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20371 مديريت بازرگاني 15
بق تحصيليصرفا با سوا 20372 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20373 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20374 مديريت صنعتي 15

 واحد نوشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صرفا با سوابق تحصيلي 15598 مهندسي شيالت 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20375 حسابداري 15
وابق تحصيليصرفا با س 20376 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20377 مديريت جهانگردي 15

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
با آزمون 15599 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
با آزمون 20378 حسابداري 15
با آزمون 20379 روانشناسي 15
با آزمون 20380 شيمي كاربردي 30
با آزمون 20381 ازرگانيمديريت ب 15
با آزمون 20382 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15600 ترويج و آموزش كشاورزي 25



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  99 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 مركز اراك - مركزي استان دانشگاه پيام نور   ادامه
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15601
40 ناسيزيست ش صرفا با سوابق تحصيلي 15602
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15603
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15604
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15605
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20383
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20384
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20385
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20386
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20387

 مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15606
40 شناسي زمين صرفا با سوابق تحصيلي 15607
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15608
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20388
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20389
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20390
15 علوم اقتصادي يليصرفا با سوابق تحص 20391
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20392
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20393
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20394
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20395

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15609
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15610
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20396
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20397
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20398
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 20399
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20400
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20401
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20402
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20403

 مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15611
40 يزيست شناس صرفا با سوابق تحصيلي 15612
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15613
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20404
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20405
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20406
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20407
15 ورزشي علوم صرفا با سوابق تحصيلي 20408
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20409
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20410
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20411

 مركز شازند -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
15 حسابداري با آزمون 20412
25 كشاورزي ترويج و آموزش صرفا با سوابق تحصيلي 15614
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15615
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15616
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15617
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20413
15 علوم اقتصادي بق تحصيليصرفا با سوا 20414
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20415
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20416
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20417
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20418

 مركز محالت -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15618
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15619
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15620
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15621
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15622
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20419
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20420
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20421
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20422
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20423
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20424
15 مديريت صنعتي تحصيلي صرفا با سوابق 20425

 شتيانآواحد  -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20426
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20427
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20428
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20429
15 مديريت صنعتي ابق تحصيليصرفا با سو 20430

 واحد تفرش -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15623
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20431
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20432
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20433
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20434
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20435

 واحد تفرش - مركزي استان دانشگاه پيام نور   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 20436 مديريت صنعتي 15
 )ننوبرا(واحد غرق آباد -دانشگاه پيام نور استان مركزي 

صرفا با سوابق تحصيلي 20437 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20438 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20439 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20440 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20441 مديريت صنعتي 15

 د فرمهينواح -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 15624 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15625 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20442 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20443 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20444 روانشناسي 15
رفا با سوابق تحصيليص 20445 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20446 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20447 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20448 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20449 مديريت صنعتي 15

 )شمهچهار چ(واحد قورچي باشي -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 20450 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20451 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20452 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20453 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20454 مديريت صنعتي 15

 كميجان واحد -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 20455 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20456 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20457 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20458 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20459 مديريت جهانگردي 15
سوابق تحصيلي صرفا با 20460 مديريت صنعتي 15

 واحد ميالجرد -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي 20461 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20462 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20463 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20464 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20465 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20466 مديريت صنعتي 15

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
با آزمون 15626 زيست شناسي 40
با آزمون 15627 شيمي محض 40
با آزمون 20467 حسابداري 15
با آزمون 20468 روانشناسي 15
مونبا آز 20469 شيمي كاربردي 30
با آزمون 20470 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 20471 مديريت دولتي 15
با آزمون 20472 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15628 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15629 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15630 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15631 )كشاورزي(مهندسي صنايع غذايي  علوم و 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15632 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15633 مهندسي شيالت 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15634 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20473 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20474 ورزشي علوم 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20475 مديريت جهانگردي 15

 )هرمزمحل تحصيل (مركز بندر عباس  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15635 زمين شناسي 40

 مركز بندر لنگه -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
رفا با سوابق تحصيليص 20476 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20477 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20478 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20479 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20480 مديريت صنعتي 15

 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15636 ي شيالتمهندس 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20481 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20482 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20483 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20484 مديريت جهانگردي 15

 بمركز مينا -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
با آزمون 20485 حسابداري 15
با آزمون 20486 مديريت بازرگاني 15
با آزمون 20487 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15637 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15638 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15639 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20488 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20489 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20490 علوم اقتصادي 15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  100 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 واحد ابوموسي -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

25 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 15640
15 ابداريحس صرفا با سوابق تحصيلي 20491
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20492
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20493
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20494
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20495

 واحد بستك -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20496
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20497
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20498
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20499
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20500

 ندر جاسكواحد ب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15641
25 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 15642
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20501
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20502

 واحد بندر خمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15643
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15644
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20503
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20504
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20505
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20506

 واحد پارسيان -ام نور استان هرمزگان دانشگاه پي
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20507
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20508
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20509
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20510
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20511

 آباد واحد حاجي -گاه پيام نور استان هرمزگان دانش
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20512
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20513
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20514

 واحد دهبارز -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
15 روانشناسي بق تحصيليصرفا با سوا 20515

 واحد سيريك -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20516
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20517
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20518

 واحد فين -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
15 روانشناسي سوابق تحصيليصرفا با  20519

 واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15645
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15646
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15647
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15648
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15649
25 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 15650
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20520
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20521
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20522
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20523
15 رگانيمديريت باز صرفا با سوابق تحصيلي 20524
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20525
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20526

 مركز اسدآباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15651
40 زمين شناسي تحصيليصرفا با سوابق  15652
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15653
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15654
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20527
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20528
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20529
30 شيمي كاربردي يليصرفا با سوابق تحص 20530
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20531
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20532
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20533

 مركز بهار -دانشگاه پيام نور استان همدان 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15655
40 زمين شناسي با سوابق تحصيلي صرفا 15656
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15657
40 زيست شناسي گياهي صرفا با سوابق تحصيلي 15658
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15659
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15660
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20534
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20535
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20536
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20537
15 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20538

 مركز بهار -دانشگاه پيام نور استان همدان   ادامه
پذيرش نحوه كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 20539 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20540 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20541 مديريت صنعتي 15

 مركز تويسركان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15661 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15662 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20542 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20543 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20544 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20545 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20546 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20547 ولتيمديريت د 15

 مركز رزن -دانشگاه پيام نور استان همدان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15663 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15664 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15665 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20548 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20549 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20550 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20551 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20552 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20553 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20554 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20555 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20556 مديريت صنعتي 15

 مركز كبودرآهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15666 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15667 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15668 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20557 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20558 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20559 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20560 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20561 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20562 دولتي مديريت 15

 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
با آزمون 20563 حسابداري 15
با آزمون 20564 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15669 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20565 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20566 ناسيعلم اطالعات و دانش ش 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20567 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20568 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20569 مديريت صنعتي 15

 مركز نهاوند -دانشگاه پيام نور استان همدان 
تحصيليصرفا با سوابق  15670 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15671 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15672 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20570 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20571 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20572 روانشناسي 15
وابق تحصيليصرفا با س 20573 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20574 مديريت بازرگاني 15

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
با آزمون 15673 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
با آزمون 20575 حسابداري 15
با آزمون 20576 روانشناسي 15
با آزمون 20577 شيمي كاربردي 30
با آزمون 20578 بازرگانيمديريت  15
با آزمون 20579 مديريت دولتي 15
با آزمون 20580 مديريت صنعتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15674 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15675 زمين شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15676 زيست شناسي گياهي 40
ا سوابق تحصيليصرفا ب 15677 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15678 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15679 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20581 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20582 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20583 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20584 يريت جهانگرديمد 15

 واحد دمق -دانشگاه پيام نور استان همدان 
صرفا با سوابق تحصيلي 15680 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20585 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20586 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20587 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20588 يت بازرگانيمدير 15

 آباد واحد صالح -دانشگاه پيام نور استان همدان 
صرفا با سوابق تحصيلي 20589 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20590 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20591 مديريت دولتي 15
تحصيلي صرفا با سوابق 20592 مديريت صنعتي 15



 تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

 فصل دوم  101 صفحه   گروه آزمايشي علوم تجربيتحصيلي   هاي  رشته   
 

 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
ظرفيت گرايش/ عنوان رشته  نحوه پذيرش كدرشته محل

25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15681
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15682
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20593
15 داريحساب صرفا با سوابق تحصيلي 20594
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20595
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20596
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20597
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20598
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20599
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20600

 واحد قروه درجزين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20601
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20602
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20603

 وندواحد قها -دانشگاه پيام نور استان همدان 
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15683
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20604
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20605
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20606
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20607
15 مديريت دولتي سوابق تحصيليصرفا با  20608

 واحد اللجين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
25 مهندسي علوم دامي صرفا با سوابق تحصيلي 15684
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20609
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20610
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20611
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20612

 مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15685
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15686
40 شيمي محض صرفا با سوابق تحصيلي 15687
25 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  ا سوابق تحصيليصرفا ب 15688
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15689
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20613
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20614
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20615
30 علوم ورزشي صرفا با سوابق تحصيلي 20616
15 نيمديريت بازرگا صرفا با سوابق تحصيلي 20617
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20618
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20619
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20620

 )عقدامحل تحصيل (مركز اردكان  - دانشگاه پيام نور استان يزد 
15 حسابداري تحصيليصرفا با سوابق  20621
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20622

 مركز بافق - دانشگاه پيام نور استان يزد 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15690
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15691
25 مهندسي شيالت صرفا با سوابق تحصيلي 15692
19 كشاورزياقتصاد  صرفا با سوابق تحصيلي 20623
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20624
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20625
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20626
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20627
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20628
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20629

 مركز تفت - دانشگاه پيام نور استان يزد 
25 ترويج و آموزش كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 15693
40 زمين شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15694
40 زيست شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 15695
40 زيست شناسي گياهي ق تحصيليصرفا با سواب 15696
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15697
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20630
15 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20631
15 علم اطالعات و دانش شناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20632
15 علوم اقتصادي صرفا با سوابق تحصيلي 20633
30 زشيعلوم ور صرفا با سوابق تحصيلي 20634
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20635
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20636
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20637
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20638

 صدوق مركز رضوانشهر - دانشگاه پيام نور استان يزد 
25 علوم و مهندسي محيط زيست صرفا با سوابق تحصيلي 15698
19 اقتصاد كشاورزي صرفا با سوابق تحصيلي 20639
15 حسابداري صرفا با سوابق تحصيلي 20640
30 روانشناسي صرفا با سوابق تحصيلي 20641
30 شيمي كاربردي صرفا با سوابق تحصيلي 20642
15 علوم ورزشي با سوابق تحصيلي صرفا 20643
15 مديريت بازرگاني صرفا با سوابق تحصيلي 20644
15 مديريت جهانگردي صرفا با سوابق تحصيلي 20645
15 مديريت دولتي صرفا با سوابق تحصيلي 20646
15 مديريت صنعتي صرفا با سوابق تحصيلي 20647

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
نحوه پذيرش كدرشته محل گرايش/  عنوان رشته ظرفيت

صرفا با سوابق تحصيلي 20648 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20649 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20650 روانشناسي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20651 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20652 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20653 ازرگانيمديريت ب 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20654 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20655 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20656 مديريت صنعتي 15

 )هراتمحل تحصيل (مركز مهريز  - دانشگاه پيام نور استان يزد 
ا با سوابق تحصيليصرف 20657 مديريت جهانگردي 15

 مركز ميبد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 15699 ترويج و آموزش كشاورزي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15700 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15701 زيست شناسي گياهي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 20658 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20659 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20660 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20661 علوم ورزشي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20662 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20663 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20664 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20665 ريت صنعتيمدي 15

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
با آزمون 20666 حسابداري 15
با آزمون 20667 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 15702 زيست شناسي 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15703 زيست شناسي گياهي 40
حصيليصرفا با سوابق ت 15704 شيمي محض 40
صرفا با سوابق تحصيلي 15705 )كشاورزي(علوم و مهندسي صنايع غذايي  25
صرفا با سوابق تحصيلي 15706 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15707 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20668 اقتصاد كشاورزي 19
بق تحصيليصرفا با سوا 20669 شيمي كاربردي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20670 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20671 علوم ورزشي 30
صرفا با سوابق تحصيلي 20672 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20673 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20674 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20675 مديريت صنعتي 15

 واحد ابركوه - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 15708 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15709 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20676 اقتصاد كشاورزي 19
صرفا با سوابق تحصيلي 20677 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20678 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20679 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20680 مديريت جهانگردي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20681 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20682 مديريت صنعتي 15

 رچواحد زا - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 20683 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20684 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20685 علوم اقتصادي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20686 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20687 مديريت جهانگردي 15
ق تحصيليصرفا با سواب 20688 مديريت صنعتي 15

 واحد مروست - دانشگاه پيام نور استان يزد 
صرفا با سوابق تحصيلي 15710 علوم و مهندسي محيط زيست 25
صرفا با سوابق تحصيلي 15711 مهندسي علوم دامي 25
صرفا با سوابق تحصيلي 20689 حسابداري 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20690 روانشناسي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20691 مديريت بازرگاني 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20692 مديريت دولتي 15
صرفا با سوابق تحصيلي 20693 مديريت صنعتي 15
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  نيمه متمركزهاي تحصيلي  شتهر
ضـوابط عمـومي و اختصاصـي    متمركز در فصل اول و همچنـين شـرايط و    هاي نيمه براي اطالع از شرايط و ضوابط و نحوه گزينش رشتهاوطلبان د :تذكر خيلي مهم

  .مراجعه نماينداين دفترچه راهنما  سوم، مندرج در فصل ها پيوستهاي پذيرنده به بخش  دانشگاه
 دانشگاه اطالعات و امنيت ملي

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

 اول دوم زن مرد
- مرد  امنيت اطالعات - 15 با آزمون روزانه 21825

- مرد امنيت اقتصادي - 15 با آزمون روزانه 21826
- مرد الملل امنيت بين - 15 با آزمون روزانه 21827
- مرد امنيت نرم - 15 با آزمون روزانه 21828
- مرد پژوهشگري امنيت  - 15 با آزمون روزانه 21829
- مرد اطالعاتحفاظت  - 45 با آزمون روزانه 21831
- مرد ضد تروريسم - 15 با آزمون روزانه 21832
- مرد علوم سياسي - 15 با آزمون روزانه 21833
- مرد علوم فني امنيت - 15 با آزمون روزانه 21834
- مرد فناوري اطالعات و ارتباطات - 15 با آزمون روزانه 21877
- مرد عات و ارتباطاتمديريت اطال - 15 با آزمون روزانه 21880
- مرد مطالعات امنيتي - 15 با آزمون روزانه 21884

 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
مديريت هتلداري - 5 زن مرد  با آزمون روزانه 21881

 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - دانشگاه علوم انتظامي امين 
- مرد م انتظاميكارداني علو - 120 با آزمون روزانه 21878

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران
مددكاري اجتماعي - 9 زن مرد با آزمون روزانه 21879

 قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه 
- مرد تربيت مربي عقيدتي سياسي  - 18 با آزمون روزانه 21830

 جمهوري اسالمي ايراندانشگاه علوم پزشكي ارتش 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل گرايش/ عنوان رشته  نيمسال

مرد زن دوم اول
-  مرد  شرايط انتهاي دفترچه - داراي مصاحبه و معاينات -بورسيه ارتش  8 - اتاق عمل با آزمون روزانه  21653
زن  -  شرايط انتهاي دفترچه - حبه و معايناتداراي مصا -بورسيه ارتش  27 - پرستاري با آزمون روزانه  21654
-  مرد  شرايط انتهاي دفترچه - داراي مصاحبه و معاينات -بورسيه ارتش  26 - پرستاري با آزمون روزانه  21655
-  مرد  شرايط انتهاي دفترچه - داراي مصاحبه و معاينات -بورسيه ارتش  30 - پزشكي  با آزمون روزانه  21657
-  مرد  شرايط انتهاي دفترچه - داراي مصاحبه و معاينات -بورسيه ارتش  7 - تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه  21661
-  مرد  شرايط انتهاي دفترچه - داراي مصاحبه و معاينات -بورسيه ارتش  11 - با آزمون روزانه  21665  دندانپزشكي
-  مرد  شرايط انتهاي دفترچه - مصاحبه و معاينات داراي -بورسيه ارتش  7 - با آزمون روزانه  21668  علوم آزمايشگاهي
-  مرد  شرايط انتهاي دفترچه - داراي مصاحبه و معاينات -بورسيه ارتش  6 - فناوري اطالعات سالمت با آزمون روزانه  21669
-  مرد  ترچهشرايط انتهاي دف - داراي مصاحبه و معاينات -بورسيه ارتش  7 - هوشبري با آزمون روزانه  21822

محل تحصيل به صورت شبانه روزي در دانشگاه علوم  -بورسيه نيروي انتظامي 
 با آزمون روزانه  21658 پزشكي  - 10 -  مرد داراي مصاحبه و معاينات -پزشكي ارتش 

صاحبه داراي م -شكي ارتش محل تحصيل دانشگاه علوم پز -بورسيه نيروي انتظامي 
 و معاينات

-  مرد 5 - با آزمون روزانه  21666  دندانپزشكي
-  مرد 15 - پرستاري با آزمون روزانه  21656

-  مرد معاونت بهداشت و درمان سپاه -  سهميه بورسيه سپاه پاسداران 15 - پزشكي  با آزمون روزانه  21659
-  مرد معاونت بهداشت و درمان سپاه -  سهميه بورسيه سپاه پاسداران 3 - تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون روزانه  21660

-  مرد  سهميه بورسيه سپاه پاسداران متعلق به معاونت بهداشت و درمان سپاه پاسداران 4 - با آزمون روزانه  21664  دندانپزشكي
محل تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش  -سهميه سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

 با آزمون روزانه  21667  دندانپزشكي - 4 -  مرد معاينه داراي مصاحبه و-

 تهران -) عج(اله  هدانشگاه علوم پزشكي بقي
صفحه شرايط مندرج در  -  معاونت بهداشت و درمان سپاه - بورسيه سپاه پاسداران

 همين دفترچه 122
 با آزمون روزانه 21904 پزشكي - 20 - مرد

بصورت بورسيه و استخدام ارتش جمهوري  پذيرش از ميان داوطلبان و نهايتا جذب
 با آزمون روزانه  21662 داروسازي - 6 -  مرد  اسالمي 

-  مرد پذيرش از بين داوطلبان بسيجي و نهايتا جذب و استخدام سپاه پاسداران 10 - داروسازي با آزمون روزانه  21663
 تهران - شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي 

- شرايط مندرج در انتهاي دفترچه -به و معاينات داراي مصاح -بورسيه ارتش  زن 2 - پزشكي با آزمون روزانه 21905
  

  :هاي پزشكي كارداني فوريتـ رشته 
 .باشد مي »)بهمن ماه(نيمسال دوم «هاي پزشكي،  هاي رشته كارداني فوريت ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -
 .باشد مي »مردفقط «هاي پزشكي،  ني فوريتهاي رشته كاردا جنس پذيرش در كليه كدرشته محل -

توضيحات/ نام دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل  ظرفيت توضيحات  
كدرشته 
دوره تحصيلي محل  نحوه پذيرش

داراي - بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش
 با آزمون زانهرو  21731 دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران 20  مصاحبه و معاينه

دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران 13 شرايط انتهاي دفترچه -داراي مصاحبه و معاينات -بورسيه ارتش  با آزمون روزانه  21732
با آزمون روزانه  21733 )محل تحصيل موسسه آموزش سالمت مشكين شهر(دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  15
كي اردبيلدانشگاه علوم پزش 25 با آزمون روزانه  21734
دانشگاه علوم پزشكي اروميه 15 با آزمون روزانه  21735

دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه دانشگاه علوم پزشكي اروميه 10 با آزمون روزانه  21736
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 20 با آزمون روزانه  21737

دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   سيهبور كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز  3 با آزمون روزانه  21738
كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز  14 با آزمون روزانه  21739

كرج - دانشگاه علوم پزشكي البرز  8 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران مونبا آز روزانه  21740
دانشگاه علوم پزشكي ايالم 15 با آزمون روزانه  21741

و بصورت بورسيه پذيرش از ميان داوطلبان بسيجي و نهايتا جذب 
 با آزمون روزانه  21742 تهران -) عج(اله  دانشگاه علوم پزشكي بقية 25 انقالب اسالمي استخدام سپاه پاسداران

با ارائه گواهي پذيرش از ميان اعضاي رسمي سپاه پاسداران 
 با آزمون روزانه  21743 تهران -) عج(اله  دانشگاه علوم پزشكي بقية 5 .عضويت رسمي از يگان مربوطه
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  :هاي پزشكي كارداني فوريترشته  ادامهـ 
 .باشد مي »)بهمن ماه(نيمسال دوم «هاي پزشكي،  هاي رشته كارداني فوريت ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -
 .باشد مي »مردفقط «هاي پزشكي،  هاي رشته كارداني فوريت كليه كدرشته محل جنس پذيرش در -

توضيحات/ نام دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل  ظرفيت توضيحات  
كدرشته 
دوره تحصيلي محل  نحوه پذيرش

شهرستانهاي بم، ( مخصوص داوطلبان بومي شرق استان كرمان
 با آزمون روزانه  21744 دانشگاه علوم پزشكي بم 10 قالممنوعيت نقل و انت -) ريگان، نرماشير و فهرج

دانشگاه علوم پزشكي بم 7 با آزمون روزانه  21745
دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 20 با آزمون روزانه  21746

دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 5 با آزمون وزانهر  21747
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 25 با آزمون روزانه  21748
با آزمون روزانه  21749 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي فردوس(دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  25
با آزمون روزانه  21750 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت قائن(دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  17

دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه با آزمون روزانه  21751 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت قائن(دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  3
دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه با آزمون روزانه  21752 )زش عالي سالمت مرندمحل تحصيل مجتمع آمو(دانشگاه علوم پزشكي تبريز  7

با آزمون روزانه  21753 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت مرند(دانشگاه علوم پزشكي تبريز  15
دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه 17 با آزمون روزانه  21754

راپزشكي محل تحصيل دانشكده پي(اهواز  - شاپور  دانشگاه علوم پزشكي جندي 20 
 با آزمون روزانه  21755 )بستان

دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي (اهواز  - شاپور  دانشگاه علوم پزشكي جندي 10
 با آزمون روزانه  21756 )بستان

مركز آموزشي محل تحصيل (بجنورد  - دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  18 
 با آزمون روزانه  21757 )هاي پزشكي مانه و سملقان فوريت

محل تحصيل دانشكده پرستاري (بجنورد  - دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  18 
 با آزمون روزانه  21758 )شيروان

دانشگاه علوم پزشكي دزفول 20 با آزمون روزانه  21759
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 20 با آزمون روزانه  21760
دانشگاه علوم پزشكي زابل 20 با آزمون روزانه  21761
با آزمون روزانه  21762 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت خاش(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  20
با آزمون روزانه  21763 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت خاش(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  5

 دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   سيهبور
 با آزمون روزانه  21764 دانشگاه علوم پزشكي زنجان 3 محل تحصيل دانشكده پرستاري ابهر

دانشگاه علوم پزشكي زنجان 20 محل تحصيل دانشكده پرستاري ابهر با آزمون روزانه  21765
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 25 با آزمون روزانه  21766

)محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه(دانشگاه علوم پزشكي سمنان  5 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با آزمون روزانه  21767
محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي گرمسار مستقر در (دانشگاه علوم پزشكي سمنان  25 

 با آزمون روزانه  21768 )شهرستان آرادان

)محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه(شگاه علوم پزشكي سمنان دان 20 با آزمون روزانه  21769
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 15 با آزمون روزانه  21770

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 5 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با آزمون روزانه  21771
با آزمون روزانه  21772 )دانشكده پرستاري بروجن محل تحصيل(دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  18
با آزمون روزانه  21773 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني(دانشگاه علوم پزشكي شيراز  18
)محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي داراب(دانشگاه علوم پزشكي شيراز  15 با آزمون روزانه  21774

دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه با آزمون روزانه  21775 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني(دانشگاه علوم پزشكي شيراز  8
دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي داراب(دانشگاه علوم پزشكي شيراز  7 با آزمون روزانه  21776

دانشگاه علوم پزشكي فسا 18 با آزمون روزانه  21777
دانشگاه علوم پزشكي قزوين 29 با آزمون روزانه  21778

دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه دانشگاه علوم پزشكي قزوين 1 با آزمون روزانه  21779
دانشگاه علوم پزشكي قم 20 با آزمون روزانه  21780
سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان  12 با آزمون روزانه  21781

دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان  5 با آزمون روزانه  21782
دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 7 با آزمون روزانه  21783

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 18 با آزمون روزانه  21784
دانشگاه علوم پزشكي گناباد 18 با آزمون روزانه  21785

شتر -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  20 محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت با آزمون روزانه  21786
 دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه

 با آزمون روزانه  21787 رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  2 محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت

خرم آباد - دانشگاه علوم پزشكي لرستان  18 با آزمون روزانه  21788
هاي  محل تحصيل مركز آموزشي فوريت(خرم آباد  - دانشگاه علوم پزشكي لرستان  17 

 با آزمون روزانه  21789 )پزشكي پلدختر

با آزمون روزانه  21790 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي آمل(ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  18
دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه با آزمون روزانه  21791 )محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي آمل(ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  4
دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه مونبا آز روزانه  21792 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت كاشمر(دانشگاه علوم پزشكي مشهد  5

هاي پزشكي  محل تحصيل مركز آموزشي فوريت(دانشگاه علوم پزشكي مشهد  25 
 با آزمون روزانه  21793 )درگز

با آزمون روزانه  21794 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت كاشمر(دانشگاه علوم پزشكي مشهد  20
با آزمون روزانه  21795 )دمحل تحصيل دانشكده پيراپزشكي نهاون(دانشگاه علوم پزشكي همدان  25
)محل تحصيل دانشكده پرستاري اسدآباد(دانشگاه علوم پزشكي همدان  22 با آزمون روزانه  21796

دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه )محل تحصيل دانشكده پرستاري اسدآباد(دانشگاه علوم پزشكي همدان  3 زمونبا آ روزانه  21797
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 18 با آزمون روزانه  21798
)محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي ابركوه(دانشگاه علوم پزشكي يزد  18 با آزمون روزانه  21799

دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه )زشكي ابركوهمحل تحصيل دانشكده پيراپ(دانشگاه علوم پزشكي يزد  1 با آزمون روزانه  21800
دانشكده علوم پزشكي آبادان 15 با آزمون روزانه  21801
دانشكده علوم پزشكي اسفراين 20 با آزمون روزانه  21802
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 40 با آزمون روزانه  21803
دانشكده علوم پزشكي تربت جام 20 با آزمون روزانه  21804
دانشكده علوم پزشكي خمين 15 با آزمون روزانه  21805
دانشكده علوم پزشكي ساوه 20 با آزمون روزانه  21806

دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1 با آزمون روزانه  21807
دانشكده علوم پزشكي سراب 30 مونبا آز روزانه  21808
دانشكده علوم پزشكي سيرجان 18 با آزمون روزانه  21809

دفترچه همين  122در صفحه  مندرج   شرايط/پاسداران سپاه   بورسيه دانشكده علوم پزشكي سيرجان 2 با آزمون روزانه  21810
دانشكده علوم پزشكي شوشتر 15 با آزمون روزانه  21811
دانشكده علوم پزشكي گراش 15 با آزمون روزانه  21812
دانشكده علوم پزشكي مراغه 30 با آزمون روزانه  21813
دانشكده علوم پزشكي نيشابور 30 با آزمون روزانه  21814
دانشگاه علوم پزشكي قم 2 ظرفيت مازاد  21899 با آزمون
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بهداشت خانواده، بهداشت عمومي ـ اي، بهداشت عمومي ـ  اتاق عمل، بهداشت حرفه: شامل(هاي كارداني نيمه متمركز  ـ رشته
دانشكده و ) ها، بهداشت محيط، تكنيسين سالمت دهان، علوم آزمايشگاهي، مامايي، مدارك پزشكي و هوشبري  مبارزه با بيماري

  .)پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هاي علوم پزشكي  يا دانشگاه
بـر اسـاس    1394-95ان و آموزش پزشكي به منظور تربيت و تامين نيروي انساني مورد نياز به ويژه در مناطق محروم از سال تحصيلي وزارت بهداشت، درم

بـراي  فـوق  هاي علـوم پزشـكي    مجلس شوراي اسالمي در مقاطع كارداني رشته 10/6/1392قانون جديد سنجش و پذيرش دانشجو مصوب مورخ ) 5(ماده 
هـاي علـوم پزشـكي، بـر      هاي آموزش عالي سالمت داراي مجوز برگزاري دوره از شوراي گسترش دانشـگاه  هاي علوم پزشكي و مجتمعشكدهها و داندانشگاه

صفحه ها را در  شرايط و ضوابط اين رشتهابتدا داوطلبان الزم است . اساس سوابق تحصيلي، نسبت به پذيرش داوطلبان بومي و انجام مصاحبه اقدام نموده است
 . ها اقدام نمايند ه جدول ذيل نسبت به انتخاب اين رشتهبا توجه بسپس ها به دقت مطالعه و  پيوستبخش  122

رديف
  /دانشگاه

  انشكدهد
 علوم پزشكي

 فوقكارداني هاي  مجاز به انتخاب رشتهذيل، و نواحي  شهرهاداوطلبان موسسه /مجتمع/ دانشكده
 .دباشن مربوط ميعلوم پزشكي هاي  از دانشگاه

 آبادان 1
 شادگان، خرمشهر، اروندكنار، آبادان

 شهرستان شادگان و توابع  مجتمع آموزش عالي سالمت شادگان

 .خمين، دليجان، محالت، شازند، خنداب، كميجان، آشتيان، تفرش، فراهان، اراكاراك2
 )ومي استانيب(كليه شهرهاي استان خوزستان  مجتمع آموزش عالي سالمت مسجدسليماناهواز3
  ايرانشهر 4

، قصرقند، فنوج، سرباز، ايرانشهر :مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر شامل
 .دلگان  ،شهر نيك

 )بومي استاني(كليه شهرهاي استان ايالم ايالم5
 )بومي استاني(كليه شهرهاي استان مازندران بابل6
 )ومي استانيب( كليه شهرهاي استان البرزالبرز7
 دانشگاه اعالم شدهو ضوابط طبق شرايط اله بقيه8

بم و توابعبم9
 )بومي استاني( كليه شهرهاي استان هرمزگان دانشكده دندانپزشكي بندرعباس10
 بيرجند 11

 )بومي استاني( كليه شهرهاي استان خراسان جنوبي
 )بومي استاني( خراسان جنوبي كليه شهرهاي استان مجتمع آموزش عالي سالمت قائن

تربت حيدريه و توابع تربت حيدريه12
 .فارياب، رودبار جنوب، گنج قلعه، منوجان، عنبرآباد، كهنوج، جيرفتجيرفت13
رفسنجان و توابع رفسنجان14

  نزاهدا 15

  رمجتمع آموزش عالي سالمت چابها
 بـريس،  عربزهـي،  سـند ميـر ثوبـان،    بـاهو كـالت،   اوركي، :چابهار و مناطق محروم شامل -1

  .پير سهراب سنگان،
 .سورو تنبالن، بانسنت، :كنارك و مناطق محروم تابعه شامل - 2

  موسسه آموزش عالي سالمت خاش

 .كارواندر ده رئيس، گوهرشهر، احمد، چاه :خاش و مناطق محروم تابعه شامل -1
 .ميرجاوه و منطقه محروم تابعه به نام ريگ ملك -2
مورتيـو   كله گان، جالق، اسفندك، كشتگان، كوهك، :سراوان و مناطق محروم تابعه شامل -3

 .سيركان
 .سوران و مناطق محروم تابعه شامل سر سوره و ديهي -4
 .مهرستان و مناطق محروم تابعه شامل اير افشان و ديهي -5
 .آباد و مناطق محروم تابعه نصرت -6

ساوه و زرنديهساوه16
شاهرود و مياميودشاهر17
 )بومي استاني( كليه شهرهاي استان فارس مجتمع آموزش عالي سالمت ممسنيشيراز18
 )بومي استاني(كليه شهرهاي استان قزوين قزوين19
 )بومي استاني(كليه شهرهاي استان كردستان  كردستان20
 )بومي استاني( ان گلستانكليه شهرهاي است مجتمع آموزش عالي سالمت گنبدكاووسگلستان21
گناباد و توابعگناباد22
 )بومي استاني(كليه شهرهاي استان گيالن گيالن23

 الرستان 24
 

بخش صحراي ، بخش جويم، بخش بيرم، بخش بنارويه، بخش مركزي :منطقه الرستان شامل
 .بخش اوز، باغ

 دانشكده بهداشت اوز
بخش صحراي ، بخش جويم، بخش بيرم، ش بنارويهبخ، بخش مركزي :منطقه الرستان شامل

 .بخش اوز، باغ
 لرستان 25

 )بومي استاني( كليه شهرهاي استان لرستان
 )بومي استاني(كليه شهرهاي استان لرستان مجتمع آموزش عالي سالمت دورود

مراغه و توابعمراغه26

 مشهد 27

خواف و رشتخوار مجتمع آموزش عالي سالمت خواف
 )بومي استاني( كليه شهرهاي استان خراسان رضويمجتمع آموزش عالي سالمت قوچان
 )بومي استاني( كليه شهرهاي استان خراسان رضوي مجتمع آموزش عالي سالمت كاشمر

 )بومي استاني( كليه شهرهاي استان همدان دانشكده دندانپزشكيهمدان28
 )بومي استاني( بويراحمدو كهگيلويه  كليه شهرهاي استان نمجتمع آموزش عالي سالمت گچساراياسوج29
 )بومي استاني( كليه شهرهاي استان يزد دانشكده دندانپزشكييزد30
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 :كارداني اتاق عملـ رشته 
جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت پذيرش 

توضيحات/ نام دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل  نيمسال  
كدرشته 
 محل

دوره 
تحصيلي  نحوه پذيرش

 اول دوم زن مرد

  8 8 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21670 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت خاش(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - 16
8 8 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21671 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت چابهار(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - 16
دانشكده علوم پزشكي آبادان - 15 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21672
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21673 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شادگان(دانشكده علوم پزشكي آبادان  - 15 زن مرد
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 15 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21674

 :اي كارداني بهداشت حرفهـ رشته 
دانشگاه علوم پزشكي بم - 15 زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21675

دانشكده علوم پزشكي ساوه - 20 زن  مرد مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21676
 :بهداشت خانواده -كارداني بهداشت عمومي ـ رشته 

دانشگاه علوم پزشكي بم - 15 زن -   صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21677
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21678 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت خاش(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - 15 زن -
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21679 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت چابهار(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - 15 زن -
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21680 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت خواف(دانشگاه علوم پزشكي مشهد  - 20 زن -
دانشكده علوم پزشكي آبادان - 15 زن - صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21681
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21682 )حصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شادگانمحل ت(دانشكده علوم پزشكي آبادان  - 20 زن -
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21683 )محل تحصيل دانشكده بهداشت شهرستان اوز(دانشكده علوم پزشكي الرستان  - 15 زن -
دانشكده علوم پزشكي مراغه - 15 زن - صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21684

 :ها مبارزه با بيماري -ارداني بهداشت عمومي رشته كـ 
- مرد   دانشگاه علوم پزشكي بم - 15 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21685

- مرد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 20 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21686
- مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21687 )سالمت چابهار محل تحصيل موسسه آموزش عالي(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - 15
- مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21688 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت خاش(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - 15
- مرد با سوابق تحصيليصرفا  روزانه  21689 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت خواف(دانشگاه علوم پزشكي مشهد  - 25
- مرد دانشكده علوم پزشكي آبادان - 15 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21690
- مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21691 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شادگان(دانشكده علوم پزشكي آبادان  - 20
- مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21692 )انشكده بهداشت شهرستان اوزمحل تحصيل د(دانشكده علوم پزشكي الرستان  - 15
- مرد دانشكده علوم پزشكي مراغه - 15 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21693

 :كارداني بهداشت محيطـ رشته 
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 15 زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21694

 :سين سالمت دهانكارداني تكنـ رشته 
دانشگاه علوم پزشكي اراك - 20 زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21695

شرايط /داراي مصاحبه و معاينات/ بورسيه ارتش
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21903 ارتش جمهوري اسالمي ايراندانشگاه علوم پزشكي  - 12 - مرد در انتهاي دفترچه

كرج -ه علوم پزشكي البرز دانشگا - 10 زن مرد  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21696
دانشگاه علوم پزشكي ايالم - 20 زن مرد  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21697

دانشگاه علوم پزشكي بابل - 25 20  5 محل تحصيل دانشكده دندانپزشكي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21698
پاه با ارائه گواهي پذيرش از بين اعضاي رسمي س
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21699 تهران -) عج(اله  دانشگاه علوم پزشكي بقية - 20 -  مرد عضويت رسمي از يگان مربوطه

پذيرش از ميان اعضاي رسمي ناجا و وزارت 
صرفا با سوابق تحصيلي زانهرو  21700 تهران -) عج(اله  دانشگاه علوم پزشكي بقية - 15 زن  مرد دفاع با گواهي عضويت رسمي

دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس - 20 زن  مرد محل تحصيل دانشكده دندانپزشكي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21701
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 20 زن مرد  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21702
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21703 )مجتمع آموزش عالي سالمت قائنمحل تحصيل (دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  - 20 زن مرد 
دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه - 20 زن مرد  صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21704
 - 20 زن مرد 

محل تحصيل مجتمع آموزش عالي (اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
ا با سوابق تحصيليصرف روزانه  21705 )سالمت مسجدسليمان

 مخصوص داوطلبان بومي جنوب استان كرمان
، عنبرآباد، جنوبهاي جيرفت، رودبار شهرستان(

داراي  -) فارياب، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در 

پوشش دانشگاه علوم پزشكي جيرفت تحت مناطق
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21706 دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - 20 زن  مرد

12 8 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - 20 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21707
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21708 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت چابهار(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - 40 20 20
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21709 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت خاش(ان دانشگاه علوم پزشكي زاهد - 20 10 10
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - 20 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21710
تحصيلي صرفا با سوابق روزانه  21711 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني(دانشگاه علوم پزشكي شيراز  - 20 زن مرد
دانشگاه علوم پزشكي قزوين - 20 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21712
سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان  - 20 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21713

 - 20 زن مرد 
محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت (گرگان  - دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21714 )گنبدكاووس
دانشگاه علوم پزشكي گناباد - 20 10 10 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21715

رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن  - 15 زن  مرد محل تحصيل دانشكده دندانپزشكي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21716
15 5 رم آبادخ - دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - 20 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21717

 15 5 20 - 
محل تحصيل موسسه آموزش عالي (خرم آباد  - دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21718 )سالمت درود
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21719 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت كاشمر(دانشگاه علوم پزشكي مشهد  - 25 زن مرد

)ستاري قوچان   محل تحصيل دانشكده پر(دانشگاه علوم پزشكي مشهد  - 20 زن  مرد مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21720
دانشگاه علوم پزشكي همدان - 30 زن  مرد محل تحصيل دانشكده دندانپزشكي سوابق تحصيليصرفا با  روزانه  21721

)محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت گچساران(دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  - 20 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21722
دانشگاه علوم پزشكي يزد - 20 زن  مرد محل تحصيل دانشكده دندانپزشكي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21723

زشكي آباداندانشكده علوم پ - 25 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21724
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 20 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21725

دانشكده علوم پزشكي ساوه - 20 زن  مرد مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21726
ي الرستاندانشكده علوم پزشك - 20 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21727
دانشكده علوم پزشكي مراغه - 20 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21728

 :كارداني علوم آزمايشگاهيـ رشته 
دانشگاه علوم پزشكي بم - 15 زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21729

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21730 )محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت مرند(ز دانشگاه علوم پزشكي تبري - 20 زن مرد
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 :كارداني ماماييـ رشته 
جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت پذيرش 

توضيحات/ نام دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل  نيمسال  
كدرشته 
 محل

دوره 
تحصيلي  نحوه پذيرش

 اول دوم زن مرد

صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21815 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت چابهار(لوم پزشكي زاهدان دانشگاه ع - 15 زن -  
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 15 زن - صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21816

 :كارداني مدارك پزشكيـ رشته 
كي ساوهدانشكده علوم پزش - 20 زن  مرد  مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21817

 :كارداني هوشبريـ رشته 
  8 8 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21818 )محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت چابهار(دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - 16
 - 15 زن مرد 

 محل تحصيل موسسه آموزش عالي(خرم آباد  - دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21819 )رودوسالمت د

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - 15 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21820
دانشكده علوم پزشكي مراغه - 15 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21821

  
 :ورزشيعلوم ـ رشته 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل دانشگاه محل تحصيلنوان ع نيمسال

 اول دوم زن مرد
دانشگاه اراك - 20 10 10   با آزمون روزانه  21835

9 9 دانشگاه اروميه - 18 با آزمون روزانه  21836
دانشگاه اصفهان - 6 زن - با آزمون روزانه  21837
- مرد دانشگاه اصفهان - 6 با آزمون وزانهر  21838
)ويژه خواهران( تهران –) س(دانشگاه الزهرا  - 18 زن - با آزمون روزانه  21839
5 5 دانشگاه ايالم - 10 با آزمون روزانه  21840
9 9 دانشگاه بجنورد - 18 با آزمون روزانه  21841
6 6 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  - 12 با آزمون روزانه  21842

دانشگاه بيرجند - 24 12 12 با آزمون روزانه  21843
8 6 قزوين -) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  - 14 با آزمون روزانه  21844
3 3 دانشگاه تبريز - 6 با آزمون روزانه  21845
2 2 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  - 4 با آزمون روزانه  21846
9 9 دانشگاه تهران - 18 با آزمون روزانه  21847

دانشگاه جهرم - 22 11 11 با آزمون روزانه  21848
5 5 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  - 10 با آزمون روزانه  21849

)محل تحصيل واحد كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي  - 24 12 12 با آزمون روزانه  21850
دانشگاه دامغان - 12 زن مرد با آزمون روزانه  21851
12 6 كرمانشاه -دانشگاه رازي  - 18 با آزمون روزانه  21852
دانشگاه زابل - 11 زن مرد با آزمون روزانه  21853
9 9 دانشگاه زنجان - 18 با آزمون روزانه  21854
8 8 دانشگاه سمنان - 16 با آزمون روزانه  21855
انزاهد -دانشگاه سيستان و بلوچستان  - 12 زن مرد با آزمون روزانه  21856
5 5 دانشگاه شهركرد - 10 با آزمون روزانه  21857
8 7 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  - 15 با آزمون روزانه  21858
3 3 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  - 6 با آزمون روزانه  21859
8 8 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  - 16 با آزمون روزانه  21860
7 7 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  - 14 با آزمون روزانه  21861
5 5 دانشگاه شيراز - 10 با آزمون روزانه  21862
4 4 دانشگاه صنعتي شاهرود - 8 با آزمون روزانه  21863
6 6 دانشگاه فردوسي مشهد - 12 با آزمون روزانه  21864
9 9 دانشگاه قم - 18 آزمونبا  روزانه  21865
- مرد دانشگاه كاشان - 5 با آزمون روزانه  21866

دانشگاه كاشان - 5 زن  - محل تحصيل پرديس خواهران با آزمون روزانه  21867
سنندج -دانشگاه كردستان  - 22 11 11 با آزمون روزانه  21868
رشت -دانشگاه گيالن  - 36 18 18 با آزمون روزانه  21869
5 5 خرم آباد -لرستان  دانشگاه - 10 با آزمون روزانه  21870

بابلسر -دانشگاه مازندران  - 22 11 11 با آزمون روزانه  21871
9 9 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  - 18 با آزمون روزانه  21872
رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر - 9 زن - با آزمون روزانه  21873
4 4 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  - 8 با آزمون روزانه  21874
5 5 دانشگاه يزد - 10 با آزمون روزانه  21875
9 9 مركز آموزش عالي كاشمر - 18 با آزمون روزانه  21876
2 2 دانشگاه تبريز - 4 با آزمون نوبت دوم  21888
2 2 تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  - 4 با آزمون نوبت دوم  21889
1 1 دانشگاه شهركرد - 2 با آزمون نوبت دوم  21890
8 7 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  - 15 با آزمون نوبت دوم  21891
2 2 دانشگاه صنعتي شاهرود - 4 با آزمون نوبت دوم  21892
3 3 دانشگاه فردوسي مشهد - 6 با آزمون نوبت دوم  21893
- مرد دانشگاه كاشان - 2 با آزمون نوبت دوم  21894

دانشگاه كاشان - 2 زن  - محل تحصيل پرديس خواهران با آزمون نوبت دوم  21895
9 9 رشت -دانشگاه گيالن  - 18 با آزمون نوبت دوم  21896

  
 :ـ رشته مربيگري ورزشي

 جنس پذيرش توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل دانشگاه محل تحصيلعنوان  نيمسال
 اول دوم زن مرد

زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  - 9 زن مرد   21882 با آزمون روزانه
4 4 دانشگاه شهركرد - 8 21883 با آزمون روزانه
زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان  - 9 زن مرد 21897 با آزمون نوبت دوم

دانشگاه شهركرد  2  1  1  21898 نبا آزمو نوبت دوم
  


