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  با��ه �عا�ی

اید و  شرکت نموده 1392راي شما داوطلبان گرامی که در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال با سالم و ضمن آرزوي توفیق الهی ب      

با این امید که بر اساس ضوابط، مستعدترین داوطلبان گزینش شوند و پذیرفتگان بتوانند در سنگرهاي دانش، پاسـدارانی درخـور و شایسـته در    

  .کنیم رد جامعه باشند، مطالعه دقیق مطالب این دفترچه را به شما عزیزان توصیه میب و مؤسسات آموزش عالی براي پیش ها دانشگاه

  گزینش  روش )1

براساس نمره کـل اکتسـابی حاصـل از مـواد امتحـانی        ناپیوسته کارشناسیهاي  دوره امتحانی هاي رشته از یک هر درنهایی داوطلبان  گزینش  

  .گیرد هاي زیر انجام می جلسه آزمون و به یکی از روش و از بین داوطلبان حاضر درعمومی و اختصاصی 

  روش متمرکز -الف

هاي انتخابی در فرم انتخاب  از آزمون و برحسب کدرشته محلحاصل ها، بر اساس نمره کل اکتسابی  داوطلبان در این قبیل رشته: عادي -1

  .رشته اینترنتی گزینش خواهند شد

درج شده است که » شرایط خاص«ها عبارت  محل  هاي تحصیلی، مقابل این قبیل کدرشته شتهدر ستون مالحظات جدول ر: شرایط خاص -2

  :ها به صورت زیر خواهد بود پس از انتخاب رشته اینترنتی داوطلبان، مراحل گزینش این دسته از رشته

ها، براي  برابر ظرفیت این قبیل رشتهشدگان چند  اعالم اسامی معرفی گزینش اولیه براساس نمره کل اکتسابی حاصل از آزمون و  -1-2

  .انجام مراحل مختلف مصاحبه به همراه برنامه زمانی و مکان مراجعه داوطلبان در سایت سازمان سنجش آموزش کشور

 و ارسال نتیجه مصاحبه بـه سـازمان  » 2-1«با توجه به برنامه زمانی مندرج در بند   انجام مصاحبه توسط مؤسسه یا ارگان ذیربط، -2-2

  .سنجش آموزش کشور

  .از آزمون و در نهایت اعالم نتیجهحاصل گزینش نهایی براساس نتیجه مصاحبه و نمره کل اکتسابی  -3-2

  :روش نیمه متمرکز -ب

راي نیمسال ها منحصراً ب لذا پذیرش در این رشته. ها نیاز به انجام مراحلی مانند مصاحبه، معاینه، آزمون علمی و یا عملی دارند این گروه از رشته

هـاي   ها، همزمان با اعالم نتایج اسامی پذیرفتگان نهایی رشـته  شدگان چند برابر ظرفیت رشته ضمناً اسامی معرفی. دوم سال تحصیلی خواهد بود

رماه در سایت مه نیمه اولبه منظور انجام مراحل مختلف گزینش همراه با برنامه زمانی و مکان مراجعه براي مصاحبه، در ) فوق 2-1 بند(متمرکز 

بدیهی است نتیجه نهایی پس از انجام مراحل فوق براي نیمسال دوم در پایان دي مـاه خواهـد   . سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد

  .درج شده است» نیمه متمرکز«ها عبارت  محل  هاي تحصیلی، مقابل این قبیل کدرشته در ستون مالحظات جدول رشته .بود

  ها  نامه و برخی از مصوبات و آئین  تحصیلی  هاي رشته  ظرفیت  توزیع ، بندي از نظر سهمیه  داوطلبان  بندي  تقسیم )2

  دامپزشـکی و هنر  کشاورزي و منابع طبیعی، علوم پایه، علوم انسانی، ، و مهندسی ، فنی پزشکیآموزشی   هاي گروهکلیه   تحصیلی  هاي رشته  ظرفیت

  : گردد می  توزیع  زیر  شرح  به 1392-93  تحصیلی  در سال

  عالی  آموزش  سساتؤو م ها دانشگاه  به  بسیجی  داوطلب  و جهادگران  ورود رزمندگان  براي  ایجاد تسهیالت  قانون  اجرایی  نامه آیین  براساس )1-2

از کـد    یک هردر   پذیرش  یتدرصد از ظرف 40، در صورت کسب حدنصاب نمره علمی الزم،  اسالمی  شوراي  محترم  مجلس  مصوب کشور

  .خواهد گرفت  تعلق  ایثارگران  سهمیه  متقاضی  داوطلبان  مذکور بههاي امتحانی  گروه  تحصیلی  هاي رشته

  و علـوم ) هـا  بـا بیمـاري    مبارزه  گرایش(  عمومی  بهداشت ومحیط   عمومی، بهداشت  بهداشت،  اي حرفه  بهداشت  کاردانی  مدرك  دارندگان )2-2

  علـوم  و محـیط   بهداشـت مهندسـی  عمـومی،    بهداشـت  ، اي حرفـه   بهداشتمهندسی  امتحانی  هاي رشته  متقاضی  ترتیب  به  که  آزمایشگاهی

ـ  از انتخاب  یا دو انتخاب  یک  عنوان  را به  با ناقلین  مبارزه و  پزشکی  شناسی  حشره  هاي محل  توانند کد رشته باشند، می می  آزمایشگاهی   ايه

  .نمایند  درجاینترنتی   رشته  انتخاب  مجاز خود در فرم

  بـومی   داوطلبان  به ) شبانه(نوبت دوم   در دورههاي آموزشی  گروه  تحصیلی  هاي رشته از  هر یک  پذیرش  درصد ظرفیت 80تا 60به میزان  )3-2

  . دارد  اختصاص در صورت کسب حد نصاب نمره علمی الزم  هر استان

  هاي گروه آموزشی پزشکی رشتهیک از  در هرفوق  2-3ظرفیت مندرج در بند درصد از  20 صورت کسب حد نصاب نمره علمی الزم در )4-2

  .یابد می  اختصاص یربطذ  بومی  استان  پزشکی  علوم  هاي و دانشکده ها دانشگاهرسمی و یا پیمانی   کارکنان  به

هـاي آموزشـی    هاي گـروه  رشتهیک از  در هرفوق  2-3درصد از ظرفیت مندرج در بند  10 در صورت کسب حد نصاب نمره علمی الزم )5-2

ی و پژوهشـی  و مؤسسات آموزشـ  ها دانشگاه تحقیقات و فناوري،, رسمی و یا پیمانی وزارت علوم  کارکنان  به  )بجز گروه آموزشی پزشکی(

  . یابد می  اصاختصبومی استان مربوط  وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

بعـد    بـه  1377  از سال  پزشکی  آموزش و  بهداشت، درمان  وزارت  نامعاون  شوراي 20/2/1376  مورخ  در جلسه  متخذه  تصمیم  براساس )6-2

پـذیرد   مـی   درصد انجـام  70درصد و  30  هاي سهمیه  رعایت  بدون ،مربوط  تحصیلی  هاي در رشته  پزشکی  گروه  هاي کاردان  کلیه  گزینش

  ).باشد  و پیراپزشکان  پزشکان  خدمت  قانون  مشمول  آنان  تحصیلی  رشته  ناپیوسته  کارشناسی  مقطع  اینکه  مشروط به(

درصـد از ظرفیـت پـذیرش     40، حداقل 5/12/1387ریزي علوم پزشکی مورخ  بر طبق مصوبه سی و هشتمین جلسه شوراي عالی برنامه )7-2
اي و مهندسی بهداشت محیط، به هر یک از دو جـنس پـذیرش    حصیلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفههاي ت دانشجو در رشته

  .زن و مرد اختصاص دارد
شـوراي هـدایت    13/5/86نامه تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویـژه اسـتعدادهاي درخشـان مـورخ      آئین 4ماده  4بر اساس بند  )8-2

موزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشجویان داراي استعداد درخشان هر مقطع تحصـیلی  آ معاونتاستعدادهاي درخشان 
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التحصیل، مجازند فقط یک نوبت قبل از انجام خدمت سربازي و طرح نیـروي انسـانی در آزمـون ورودي     اعم از شاغل به تحصیل و یا فارغ
  .مقطع باالتر شرکت نمایند

ریـزي آمـوزش عـالی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري در خصـوص         شـوراي برنامـه   17/11/88مـورخ   748مصـوبه جلسـه شـماره     )9-2
 14هاي کاردانی پیوسته، داراي مجوز رسمی از شوراي گسترش آموزش عالی که معدل دوره کاردانی آنها کمتـر از   آموختگان دوره دانش

  :به شرح زیر اصالح گردید 789باشد، در جلسه 

در دوره کارشناسی ناپیوسته نیاز بـه گذرانـدان واحـد جبرانـی      رشته مرتبطذکور در صورت قبولی در آموختگان م دانش«
  .»واحد جبرانی بگذراند 24بایست  ندارند، در غیر اینصورت می

دانهـاي  ریزي علوم پزشکی، به منظور فراهم شدن امکان ادامـه تحصـیل کار   شوراي عالی برنامه 7/12/1389مورخ  45مطابق مصوبه  )10-2
توانند  می) 1392و دوره دوم سال  1391دوره اول سال (به مدت سه دوره  1391-92ها از سال تحصیلی  مامایی شاغل، این قبیل کاردان

هاي روزانه و شبانه در همان استان محل اشـتغال بـراي ادامـه تحصـیل در رشـته تحصـیلی        درصدي در رشته محلهاي دوره 40از سهمیه 
شرط استفاده از سهمیه فوق دارا بودن حداقل یکسال سابقه کار به صورت رسمی، پیمانی و یـا  . ه مامایی استفاده نمایندکارشناسی ناپیوست

  .باشد قراردادي و سپردن تعهد خدمت به میزان سه برابر مدت تحصیل در همان استان محل خدمت می
  دسته  ، آن فناوري و  علوم، تحقیقات  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 28/5/64  مورخ 31902  شماره  دستورالعمل 7  مفاد ماده  براساس )11-2

 در قبـولی   صـورت  انـد، در  مند شده مذکور بهره  صندوق  از مزایاي  که  غیرپزشکی  تحصیلی  هاي رشته  کاردانی  هاي دوره  التحصیالن فارغ از
  حسـاب   تسـویه   دانشـجویان   رفـاه   با صندوقالزم است  ، 1392  سال  ناپیوسته  اسیکارشن  دوره  به  کاردانی  دانشجو از دوره  پذیرش  آزمون
  .نمایند  خود ارائه  قبولی  محل  عالی  آموزش  مؤسسه یا  دانشگاه  به ، نام  ثبت  مربوط را در زمان  ییدیهأو ت  نموده

هـاي   ، دانشجویان دوره پودمانی ورودي سال 12/12/85مورخ ریزي آموزشی و درسی علمی کاربردي  شوراي برنامه 87مطابق مصوبه  )12-2
در صورتی گردد، پذیرفته شوند  و بعد چنانچه در آزمون ورودي مقاطع باالتر که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می 1383

  .دندگر ، از آزمون جامع پودمانی معاف میبا رشته قبولی یکسان باشدآنان التحصیلی  که رشته فارغ

  

   : ی اینترنتیتحصیل هاي  محلکدرشته   انتخاب )3
از  www.sanjesh.org :منحصراً از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشـور بـه نشـانی    ،رشته اینترنتی براي کلیه داوطلبان  انتخاب     

  .دگیر انجام می 31/5/1392لغایت  28/5/1392تاریخ 
  

  :هاي دانشگاه آزاد اسالمی تذکر مهم براي داوطلبان عالقمند به شرکت در گزینش رشته* 
الزم است براي اطالع از اند،  هاي تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی اعالم نموده نام عالقمندي خود را به گزینش در رشته داوطلبانی که در زمان ثبت

  .ینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی مراجعه نمایندابه سایت  ،هاي دانشگاه آزاد اسالمی محل رشتهتاریخ، نحوه انتخاب رشته و همچنین کد
  

  :هاي تحصیلی به نکات ذیل توجه نمایند ضمناً داوطلبان الزم است براي انتخاب رشته
  توانند انتخاب میرا کسانی ) 1392 ماه پذیرش براي بهمن(و نیمسال دوم ) 1392پذیرش براي مهرماه (  اول  نیمسال  تحصیلی  هاي کدرشته )1-3

تـا    یعنـی (شوند  می  التحصیل فارغ 30/11/1392  در تاریخ  که  دانشجویانی .شوند  التحصیل فارغ 31/6/1392  حداکثر تا تاریخ  که کنند
  )1392پذیرش براي بهمن ماه (  دوم  نیمسال  تحصیلی  هاي کدرشته  انتخاب  مجاز به منحصراً) شوند نمی  التحصیل فارغ 31/6/1392  تاریخ

دسـته از داوطلبـانی کـه      الزم بـه تأکیـد اسـت قبـولی آن    . ندباش می ]و مؤسسات آموزش عالی ها دانشگاهدر صورت اعالم ظرفیت توسط [
ـ        ) 1392پذیرش براي مهرمـاه  (هاي مربوط به نیمسال اول  کدرشته محل د از را انتخـاب نماینـد ولـی تـاریخ فراغـت از تحصـیل آنهـا بع

 . یکن تلقی خواهد شد لم باشد، کان 31/6/1392
آنها بعد   طرح  پایان  باشند و تاریخ  می  انسانی  نیروي  الیحه  طرح  انجام  در حال  که  پزشکی  آموزشی  گروه  کاردانی  هاي دوره  التحصیالن فارغ )2-3

و نیمسال دوم ) 1392پذیرش براي مهرماه (  اول  نیمسال  تحصیلی  ايه رشته  انتخاب  باشد، مجاز به می 30/11/1392 و یا 31/6/1392 از
  خـدمت، گـواهی    از محـل   کامل  حساب  تسویه  ضمن  است  الزم  ،موفقیت  صورت در است  باشند، بدیهی می) 1392ماه  پذیرش براي بهمن(

  از داوطلبـان   دسته  این  که  است  توضیح  به  الزم. نمایند  ذیربط ارائه  عالی  آموزش  مؤسسه  خود به  نامی  ثبت  سایر مدارك  همراه  مربوط را به
 .دهند  انجام  ناپیوسته  کارشناسی  دوره  از پایان  خود را پس  انسانی  نیروي  الیحه  طرح  باقیمانده باید

،  بهداشـت   وزارت  بـه   وابسته  آموزشی  و مؤسسات ها شگاهدان بجز(  آموزشی  و مؤسسات ها دانشگاه ،ها ها، وزارتخانه سایر سازمان  کارمندان )3-3
  .باشند نمی  پزشکی  آموزشی  گروه  هاي در رشته  کارمندي امتیازاز   استفاده  مجاز به)  پزشکی  و آموزش  درمان

آن دسـته از   اختیـار  در 28/5/1392اینترنتی منحصراَ از طریق پایگاه اینترنتی ایـن سـازمان در تـاریخ      تحصیلی  هاي رشته انتخاب  فرم )4-3
  راهنمـاي آزمـون  هـاي   دفترچـه   دقیق  مطالعه با  است  الزم  داوطلبانلذا  .شود می  داده ، قراراند ی که در جلسه آزمون شرکت کردهداوطلبان

دن اطالعات کارت اعتباري شامل براي ورود به سایت انتخاب رشته با وارد کر )دفترچه  این و  یک  شماره(کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 
  هاي محل  کدرشته انتخابنام اولیه، شماره داوطلب و شماره شناسنامه نسبت به  شماره پرونده، شماره کاربر، رمز ورود و کد رهگیري ثبت

انتفاعی دولتی و غیرالی غیرمؤسسات آموزش ع و هاي مجازي حضوري، دوره هاي نیمه ، دوره)شبانه(هاي روزانه، نوبت دوم  از دوره  عالقه مورد
  .نمایند اقدامبه صورت اینترنتی  )وجود  در صورت(  محل  کدرشته 50 تا حداکثر

هـاي مؤسسـات آمـوزش عـالی      هاي دوره روزانه و شبانه عالقمند بـه انتخـاب کدرشـته محـل     که عالوه بر کدرشته محل داوطلبانی :تذکر مهم
ریـال را از سـایت ایـن سـازمان بـه نشـانی       ) هـزار  بیسـت و نـه  ( 000/29منـدي بـه مبلـغ    باشند، الزم است کـارت عالق  غیرانتفاعی می

www.sanjesh.org ها در  و سپس مبادرت به انتخاب این قبیل رشته ودهشتاب خریداري نمشبکه عضو بانکی هاي  و از طریق کارت

هـاي مربـوط بـه مؤسسـات آمـوزش عـالی        اینصورت مجاز به انتخاب کدرشته محل غیر است در بدیهی .فرم انتخاب رشته اینترنتی نمایند
  .غیرانتفاعی نخواهند بود
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  : هاي تحصیلی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی  رشتهنحوه اعالم عالقمندي به شرکت در گزینش  -

هاي روزانه و یا شبانه، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی نیـز   ر پذیرش در دورههاي امتحانی، عالوه ب نظربه اینکه در برخی از رشته

ها تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی نیـز دارنـد، در    پذیرش دارند، لذا چنانچه عالقمندان تمایل به انتخاب رشته از رشته

» هاي تحصیلی مؤسسات غیرانتفاعی اعالم عالقمندي به رشته«ریال بابت هزینه ) و نه هزار بیست( 000/29بایست مبلغ  زمان انتخاب رشته، می

هاي بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت نموده، سپس مبادرت   منحصراً بصورت اینترنتی، از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با کارت

بدیهی است در غیر اینصورت سیستم . هاي تحصیلی اینترنتی خود نمایند کدرشته هاي غیرانتفاعی مورد عالقه در ردیف به انتخاب کدرشته محل

   .ها را نخواهد داد هوشمند انتخاب رشته به آنان اجازه انتخاب این قبیل رشته

 ایـن مرحلـه   انـد در  الزم به توضیح است داوطلبانی که در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون نسبت به پرداخت مبلغ فوق اقدام نمـوده : توجه

 .هاي مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی اقدام نمایند توانند نسبت به انتخاب رشته ندارند و این دسته از داوطلبان می لغمباین نیازي به پرداخت 

  هاي امتحانی که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی پذیرش دانشجو دارند جدول رشته
 رشتهکد

 امتحانی
 امتحانی رشتهنام 

 هرشتکد

 امتحانی
 امتحانی رشتهنام 

 رشتهکد

 امتحانی
 امتحانی رشتهنام 

 رشتهکد

 امتحانی
 امتحانی رشتهنام 

 *شناسی  علم و اطالعات و دانش 517 آبخیزداري و مرتع 314 برداري نقشه 216 * کار محیط و صنعتی ایمنی 202

 * مدیریت 518 * بازیافت 315 * شهرسازي 217  برق 204

 * ییقضا حقوق 519 * آمار 401 مهندسی اجرایی عمران 232 یدتول و ساخت 206

 دوخت طراحی و تکنولوژي 601 *** عربی و دینی آموزش 502 آبیاري 301 ** کاغذ و چوب صنایع 207

 دستی صنایع 602 *** راهنمایی و مشاوره آموزش 503 زیست  محیط 302 شیمیایی صنایع 208

 یخیتار بناهاي احیاء و مرمت 603 ***آموزش  و مترجمی زبان انگلیسی  504 دامی تولیدات 306 عمران 209

 * موسیقی 604 *** امورتربیتی مربی تربیت 510 گیاهی تولیدات 307 کامپیوتر 210

 تجسمی هنرهاي 605 * شناسی باستان 511 شیالت 309 مواد 211

  ورزشی علوم 512 غذایی صنایع و علوم 311 معدن 213
 * اكپوش طراحی 606

 کریم نآقر معلم تربیت 513 * پزشکی گیاه 312 معماري  214

 702 حسابداري 514 **مهندسی ماشینهاي کشاورزي 313 **مکانیک 215
 غذایی مواد  بهداشت

 * نشأدامیم با 

منحصراً در  ،)702و  606 ، 604 ،519، 518، 517 ،511، 510،  504، 502، 401، 315، 312، 217، 202:   هاي امتحانی کدرشته(دارِ فوق  ستاره هاي امتحانیِ در رشتهدانشجو از آنجاکه پذیرش ـ * 

  .ندارندعالقمندي نیازي به پرداخت مبلغ مزبور هاي امتحانی  کننده در رشته گیرد، لذا داوطلبان شرکت سسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی صورت میؤم

سسات آموزش عالی غیرانتفـاعی و  ؤم محلهاي   شتهرکد می توانند   منحصراًجنس زن،  داوطلبان)  313و  215 ، 207:   هاي امتحانی کدرشته(  اراي دو ستارهد هاي امتحانیِ از آنجاکه در رشتهـ ** 

  .ندارندعالقمندي نیازي به پرداخت مبلغ مزبور هاي امتحانی  کننده در رشته شرکتزن ، لذا داوطلبان را انتخاب نمایندغیردولتی 

:   هـاي امتحـانی   کدرشته(فوق  داراي سه ستاره هاي امتحانیِ شتهفرهنگیان شاغل رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش در صورت عالقمندي به انتخاب موسسه و یا موسسات غیرانتفاعی رـ *** 

  .هاي امتحانی مذکور نیازي به پرداخت هزینه ندارند غیرفرهنگی شرکت کننده در رشتهبدیهی است داوطلبان . بایست مبلغ عالقمندي را بپردازند می)  510و   504،  503،  502

شـود تکمیـل نمایـد،     که از طریق سایت این سازمان اعالم مـی   زمانی  برنامه  اساساینترنتی خود را بر  رشته  فرم انتخاب باید  داوطلب هر )5-3

گیرد  کاراکتري که در حکم رسید است، از طریق سایت در اختیار وي قرار می 15صورت انجام صحیح انتخاب رشته، کد  بدیهی است در

 باشد و داوطلب باید کد مـذکور را یادداشـت و در   یید مراحل طی شده براي دریافت اطالعات وارد شده توسط داوطلبان میأکه نشانگر ت

  . باشد، پرینت تهیه کند داراي کد رهگیري میشود از فرم تکمیل شده خود نیز که  پیشنهاد می. جایی محفوظ نگهداري نماید

و مؤسسات آمـوزش عـالی    ها دانشگاههاي مورد نظر، به شرایط اختصاصی  کلیه داوطلبان، الزم است قبل از اقدام به انتخاب کدرشته محل )6-3

  .توجه نمایند 1مندرج در این دفترچه راهنما و دفترچه راهنماي شماره 

هاي انتخابی خود را  هاي تحصیلی در پایگاه اینترنتی این سازمان، کدرشته محل گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته یبه داوطلبان توصیه م )7-3

این دفترچه درج و سپس به پایگاه اینترنتـی ایـن    آخرنویس مندرج در صفحه  که یک عدد چهار رقمی است، به ترتیب عالقه در فرم پیش

و خطاي کمتري ) براي داوطلبان به هنگام انتخاب رشته در اینترنت محدودیت زمانی وجود دارد(تر  تاهسازمان مراجعه تا در مدت زمان کو

  .هاي تحصیلی خود اقدام کنند نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته

چ عنوان قابل تغییر و یـا  هاي انتخابی درج شده در فرم انتخاب رشته اینترنتی پس از گرفتن تأییدیه، به هی با توجه به اینکه کدرشته محل) 8-3

هـاي تحصـیلی خـود، جزئیـات و      گردد قبل از اقدام به تکمیل نهایی فرم انتخاب رشـته  تعویض نیست، به داوطلبان گرامی اکیداً توصیه می

  .ظر داشته باشندرا مطالعه نموده و مد ن...) هاي مختلف و  محل دانشگاه، دوره، میزان شهریه دوره(هاي انتخابی  اطالعات مربوط به کدرشته

انتخاب  باتوجه به تجربیات سالهاي گذشته، از طریق وزراتین علوم، تحقیقات و فناوري و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بعد از تدوین دفترچه -تبصره
رفیت پذیرش دانشـجو بـه ایـن    هاي تحصیلی یا ظ و یا کدرشته  تغییراتی درخصوص حذف و یا اضافه شدن کدرشته) همین دفترچه(هاي تحصیلی  رشته

به اطالع داوطلبان خواهد رسید لذا فرصتی مجـدد بـه    سنجش آموزش کشور سازمان اعالم خواهد شد که ناگزیر و از طریق اطالعیه در سایت سازمان
ود نمایند که الزم است در فرصت مبادرت به ویرایش انتخاب رشته خ فقط یکبار ،تمایل لزوم و عنوان ویرایش به داوطلبان داده خواهد شد تا درصورت

  . هاي انتخابی خود نمایند ایجاد شده و با دقت الزم مبادرت به ویرایش کدرشته محل
بینی گردیده تا در حد امکان خطاهاي احتمالی داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اینترنتـی   سیستم انتخاب رشته تا حدودي هوشمند پیش )9-3

، لذا الزم اسـت  ...)اعالم خطاي انتخاب کدرشته محلی که داوطلب در آزمون آن شرکت نکرده است و: وان مثالبه عن(به آنان تذکر دهد 

بدیهی است چنانچه داوطلبی نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام نکند، انتخاب رشته وي . داوطلبان این مورد را نیز در نظر داشته باشند

  .راکتري به عنوان رسید نیز داده نخواهد شدکا 15ناقص بوده و به این داوطلب کد 

هاي تحصیلی را با موفقیت به پایان برسانند و مشکلی بـراي آنـان بـه وجـود نیایـد، الزم اسـت        داوطلبان براي اینکه نحوه انتخاب رشته )10-3

  .عه نمایندرا به دقت مطال) این دفترچه(هاي تحصیلی  هاي این سازمان، دفترچه راهنماي انتخاب رشته اطالعیه



 کلیات/فصل اول                                                                                                 دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته 

 4 صفحه

  یا تـأخر کـدهاي    تقدم  گیرد، لذا ترتیب می  انجام  علمی  گزینش  ،از داوطلبان  هر یک  براي  شده  محاسبه  کل  نمره  بر اساس  اینکه  نظر به )11-3

 ، تحصـیل   کـد محـل    تقـدم  و منحصراً  نخواهد داشت  نهایی  گزینش در  و یا امتیازي  ثیريأت  هیچگونه  داوطلب توسط  انتخابی  تحصیل  محل

 . باشد مربوط می  در محل  تحصیل  به  داوطلب  عالقه  نشانگر ترتیب

 بـر  دفترچـه   در این  مندرج  تحصیلی  هاي محل  از کدرشته  دانشجو در برخی  پذیرش  ظرفیت  کاهش یا و  افزایش  امکان  اینکه  بهبا توجه  )12-3

 .انجام خواهد گرفت یافته تغییر  ظرفیت  براساسگزینش نهایی  لذا بود، خواهد ذیربط  عالی  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  درخواست  اساس

هاي تحصیلی  خود را با توجه به موارد موجود در باالي فرم انتخاب رشته) فوق دیپلم(کلیه داوطلبان باید سال و ماه اخذ مدرك کاردانی ) 13-3

التحصیل خواهند شد الزم است مـورد   فارغ 31/6/1392اند و یا حداکثر تا تاریخ  التحصیل شده ه فارغداوطلبانی ک. اینترنتی تکمیل نمایند

التحصیل نخواهند شد و حداکثر تا  فارغ 31/6/1392را عالمتگذاري نمایند و داوطلبانی که تا تاریخ  »هاي قبل یا سال و 31/6/1392ا ت«

  .را عالمتگذاري نمایند »30/11/1392تا «زم است مورد التحصیل خواهند شد ال فارغ 30/11/1392تاریخ 

  قبل  ،آزمون  این در  کننده شرکت)  التحصیالن فارغیا و   دانشجویان(  پزشکیآموزشی   گروه هاي رشته در  تحصیلی  مدرك  ايدار  داوطلبان )14-3

  و آمـوزش   ، درمـان  بهداشت  وزارت  به  تعهد خدمت  لحاظ طرح از باید  که باشند  داشته  توجه اینترنتی  رشته  انتخاب  فرم  تکمیل  به  از اقدام

  شخص  عهده  به  آن  عواقب  اینصورت در غیر  است  بدیهی. باشند  نداشتهبراي ادامه تحصیل   و منعینمایند   خود را مشخص  وضعیت  پزشکی

  . خواهد بود  داوطلب

شـرایط    بـه   توجه با  است  الزم هاي امتحانی هر یک از گروه  تحصیلی  هاي  رشته  )شبانه(نوبت دوم   هدورمند به تحصیل در  عالقه  داوطلبان )15-3

دفترچه راهنماي شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته  مربوط مندرج در  آموزشیهاي  هگرو) شبانه(نوبت دوم   دوره  اختصاصی

  تحصـیلی   هـاي  محل  رشتهکد  خود از بین  مورد عالقه  تحصیلی  هاي رشته  انتخاب  به  نسبته، و همین دفترچ) 1دفترچه شماره ( 1392سال 

عالقـه    اولویـت   ترتیب  خود را به  مورد عالقه  هاي و کدرشته  اقدامول مربوط، اجد شوند براساس می  محسوب  آن  بومی  که  موجود در استانی

 .ندکن  درج  رشته  انتخاب  فرم در  روزانه  هاي با سایر کدرشته  همراه

 مربـوط را   موجود در استان  هاي محل  هستند باید رشته  دولتی  هاي دستگاه  در استخدام  که  هر استان  داوطلبان  پزشکی  آموزشی  در گروه )16-3

 ،مفاد فوق  رعایت  عدم  در صورت  است   بدیهی. دباش  کار وجود نداشته  محل  در استان  مورد نظر آنان  رشته  مگر اینکه قرار دهند،  اولویت در

  . نخواهد کرد  موافقت  آنان  تحصیل ادامه با پزشکی  آموزش و  ، درمان بهداشت  وزارت

لذا سایر داوطلبـان  . باشد هاي تحصیلی، ویژه کارمندان رسمی و یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش می برخی از کدرشته محل )17-3

ویـژه  «ها عبارت  هاي تحصیلی، مقابل این قبیل کدرشته محل در ستون مالحظات جدول رشته. باشند ها نمی به انتخاب این قبیل رشتهمجاز 

 . درج شده است »کارمندان رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش

ن دسته از داوطلبان به منزله اعطاي موافقت با اعطـاي  هاي ویژه ای کارمندان رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش در رشته  قبولی )18-3

صـورت   نامه ادامه تحصیل فرهنگیـان و در  باشد، اعطاي مأموریت آموزشی صرفاً در چارچوب شرایط و ضوابط شیوه مأموریت آموزشی نمی

  .باشد کسب شرایط الزم فقط براي ایثارگران مقدور می

 ازکـه باشـد،    ...)و  دانشگاه در  تحصیل  حین ،قبولی ، نام ثبت( اي مرحله هر در ، نموده  کتمان را  یقحقا  داوطلب  که شود  مشخص  زمان هر )19-3

  . دش خواهد  محروم بعد  سال  آزمون و  این آزمون

اعـالم اسـامی   براسـاس ضـوابط، پـس از    . هاي انتخابی اینترنتی، پرینـت تهیـه کننـد    گردد از کدرشته محل به داوطلبان اکیداً توصیه می )20-3

  . باشد هاي انتخابی مورد قبول نمی پذیرفتگان نهایی، هیچگونه اعتراضی نسبت به کدرشته محل

را ندارنـد، لـذا    1393نام و شرکت در آزمـون سـال    ، حق ثبت1392هاي تحصیلی دوره روزانه سال  با توجه به اینکه پذیرفتگان رشته )21-3

  .دقت را به عمل آورندداوطلبان، الزم است در این خصوص نهایت 

 پذیرفته شوند و داراي مدرك کاردانی غیر متناسب بـا  1392آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال  آن دسته از داوطلبانی که در )22-3

بـوده و   آموزشـی مربـوط    تشخیص گروه به ) جبرانی( نیاز گذراندن دروس پیش  رشته قبولی در گروه آموزشی غیرپزشکی باشند، موظف به

 .خواهد بودنشجو به عهده دانیز ) جبرانی(نیاز  پیش  دروس هزینه 

لـذا بـه    ؛التحصیلی مندرج در فرم انتخاب رشته اینترنتی خواهد بود هاي تحصیلی نیمسال اول، تاریخ فارغ  که مالك انتخاب رشته از آنجا )23-3

  .مایندشود در درج آن دقت کافی را مبذول فر کلیه داوطلبان توصیه می

   .است  ممنوع   روزانه  دوره  به ) شبانه (نوبت دوم  دوره  دانشجویان  انتقال )24-3

  .خواهد بود  دانشگاه  آموزشی  در اختیار شوراي  سایر ضوابط و مقررات  به  توجه باتحصیلی   در هر نیمسال  درسی  واحدهاي  سقف  تعیین )25-3

  .شود و مؤسسات آموزش عالی تعیین و اعالم می ها دانشگاهبا نظر   )شبانه(نوبت دوم   دوره  هاي کالس  تشکیل  ساعات )26-3

 .مربوط خواهند بود  یا دانشکده  دانشگاه  در قبال  مالی  تعهدات  رعایت  به  ملزم  پذیرفتگان )27-3

 .است  ممنوع  تحصیلی  هزینه  کمک  یا هرگونه و  شهریه  پرداخت و ) شبانه(نوبت دوم   در دوره  پذیرفته  کارکنان  به  آموزشی  موریتأم  اعطاي )28-4

 .باشد می  روزانه  هاي دوره  آموزشی  هاي همانند برنامه، )شبانه(نوبت دوم   هاي دوره  آموزشی   هاي برنامه )29-3

هـاي روزانـه، شـبانه،     اعـم از دوره ( پزشـکی   ومعل  هاي و دانشکده ها دانشگاه  تحصیلی  هاي رشته  پذیرش  ظرفیت  تکمیل  عدم  صورت در )30-3

  انگو پـذیرفت   نخواهنـد داشـت    کـالس   تشـکیل   در قبـال   ولیتیؤمس  هیچگونه  مؤسسات  ، اینگونهو موسسات غیرانتفاعی...) حضوري و  نیمه

 بـا ارائـه  است بـراي پـذیرفتگان دوره روزانـه     بدیهی .نمایند  و شرکت  نام ثبت بعد  سال  ناپیوسته  کارشناسی  هاي دوره  توانند در آزمون می

 .نام در آزمون سال بعد صادر خواهد شد براي ثبت مستندات به این سازمان مجوز الزم

از   موافقتنامـه   ارائـه   باشند، در صـورت  می  انسانی  نیروي  طرح  انجام  در حین  که  هایی کاردان :مخصوص داوطلبان گروه آموزشی پزشکی )31-3

  از خـدمت   تـرخیص   بـه   ، نیازي آنان  خدمت  با ادامه  تحصیل  ادامه  و تداخل  همزمانی  بر عدم  خود مبنی  خدمت  محل  لؤومس  مقام  ینباالتر

 .ندارند

ین توانند با سپردن تعهد محضري بـه منظـور تضـم    صورت تمایل، می هاي علوم پزشکی در و دانشکده ها دانشگاهدانشجویان دوره شبانه  )32-3

  .بازپرداخت بدهی، از وام شهریه استفاده نمایند

هـاي تحصـیلی غیرمجـاز و منـاطق      داوطلبان غیرایرانی براي اطالع از شرایط و ضوابط پذیرش اتباع غیرایرانی و همچنین اطالع از رشـته ) 33-3

  . مراجعه نمایند 58رچه مندرج در صفحه این دفت) ها پیوست(فصل نهم  1ممنوعه براي اسکان و اقامت این دسته از داوطلبان، به بخش 
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  : کارنامه) 4
ی یاطالعات مربوط به وضعیت علمی کلیه شرکت کنندگان در آزمون، از قبیل درصد نمرات خام، نمـره کـل و رتبـه، پـس از اعـالم نتـایج نهـا       

  .پذیرفتگان در کارنامه نهایی از طریق سایت این سازمان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت

   :موارد دستورالعمل )5 
هـا، داوطلبـان واجـد شـرایط      هاي تحصیلی و به منظور شناسایی متقاضیان این دسته از کدرشته محل محل  با توجه به محدودیت پذیرش در برخی از کدرشته

. را انتخاب نموده و عالمتگذاري نمایند) لعملموارد دستورا(هاي باالي فرم انتخاب رشته اینترنتی  بندهاي جدول مندرج در صفحه بعد، الزم است یکی از دایره
گردد و هـیچ اقـدامی در خصـوص وي از سـوي ایـن       بدیهی است در صورت قبولی داوطلب و عدم تأیید ایشان از سوي مؤسسه محل قبولی، قبولی وي لغو می

باشـند از انتخـاب آن    و چنانچه واجد شرایط مـوارد مربـوط نمـی   گردد، در درج موارد دقت کافی نمایند  لذا به داوطلبان توصیه می. سازمان میسر نخواهد بود
  .خودداري نمایند

  جدول موارد دستورالعمل
شماره 

  مورد
  توضیحات

  .پرسنل پایور ارتش جمهوري اسالمی ایران  1

  .اعضاي رسمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی  2

  .اعضاي رسمی ارتش و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران  3

  .1392با حداقل سه سال سابقه کار تا پایان شهریورماه ) 216کد (برداري  کننده در رشته امتحانی نقشه برداري شرکت ارمندان سازمان نقشهک  4

  ).216کد (برداري  کننده در رشته امتحانی مهندسی تکنولوژي نقشه کارمندان نیروهاي مسلح، شرکت   5

  ).104کد (متحانی مهندسی بهداشت محیط داوطلبان بسیجی شرکت کننده در رشته ا  6

7  
شاغل در استان اردبیل و داراي حداقل یک سال سابقه کار بـه صـورت رسـمی، پیمـانی و یـا      ) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

 .قراردادي در استان اردبیل

8  
شاغل در استان اصفهان و داراي حداقل یک سال سابقه کار بـه صـورت رسـمی، پیمـانی و یـا      ) 111کد (یی هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی ماما کاردان

 .قراردادي در استان اصفهان

9  
قراردادي  شاغل در استان البرز و داراي حداقل یک سال سابقه کار به صورت رسمی، پیمانی و یا) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

 .در استان البرز

10  
شاغل در استان ایالم و داراي حداقل یک سال سابقه کار به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادي ) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

 .در استان ایالم

11  
شاغل در استان بوشهر و داراي حداقل یک سال سابقه کـار بـه صـورت رسـمی، پیمـانی و یـا       ) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

 .قراردادي در استان بوشهر

12  
شاغل در استان چهارمحال و بختیاري و داراي حداقل یک سال سابقه کار به صـورت رسـمی،   ) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

 .یا قراردادي در استان چهارمحال و بختیاريپیمانی و 

13  
شاغل در استان خوزستان و داراي حداقل یک سال سابقه کار به صورت رسـمی، پیمـانی و یـا    ) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

 .قراردادي در استان خوزستان

14  
شاغل در استان زنجان و داراي حداقل یک سال سابقه کـار بـه صـورت رسـمی، پیمـانی و یـا       ) 111کد (حانی مامایی هاي مامایی شرکت کننده در رشته امت کاردان

 .قراردادي در استان زنجان

15  
ـ     ) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان انی و یـا  شاغل در استان سمنان و داراي حداقل یک سال سابقه کـار بـه صـورت رسـمی، پیم

 .قراردادي در استان سمنان

16  
شاغل در استان سیستان و بلوچستان و داراي حداقل یک سال سابقه کار بـه صـورت رسـمی،    ) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

  .پیمانی و یا قراردادي در استان سیستان و بلوچستان

17  
شاغل در استان قزوین و داراي حداقل یک سال سابقه کـار بـه صـورت رسـمی، پیمـانی و یـا       ) 111کد (ه در رشته امتحانی مامایی هاي مامایی شرکت کنند کاردان

 .قراردادي در استان قزوین

18  
رسمی، پیمانی و یا قراردادي  شاغل در استان قم و داراي حداقل یک سال سابقه کار به صورت) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

 .در استان قم

19  
شاغل در استان کردستان و داراي حداقل یک سال سابقه کار به صورت رسـمی، پیمـانی و یـا    ) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

  .قراردادي در استان کردستان

20  
شاغل در استان کرمان و داراي حداقل یک سال سابقه کار بـه صـورت رسـمی، پیمـانی و یـا      ) 111کد (حانی مامایی هاي مامایی شرکت کننده در رشته امت کاردان

  .قراردادي در استان کرمان

21  
پیمـانی و یـا   شاغل در استان کرمانشاه و داراي حداقل یک سال سابقه کار به صورت رسـمی،  ) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

  .قراردادي در استان کرمانشاه

22  
شاغل در استان کهگیلویه و بویراحمد و داراي حداقل یک سال سابقه کار به صـورت رسـمی،   ) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

  .پیمانی و یا قراردادي در استان کهگیلویه و بویراحمد

23  
شاغل در استان گیالن و داراي حداقل یک سال سابقه کـار بـه صـورت رسـمی، پیمـانی و یـا       ) 111کد (شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  هاي مامایی کاردان

 .قراردادي در استان گیالن

24  
قه کار بـه صـورت رسـمی، پیمـانی و یـا      شاغل در استان لرستان و داراي حداقل یک سال ساب) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

  .قراردادي در استان لرستان

25  
شاغل در استان مازندران و داراي حداقل یک سال سابقه کار به صورت رسـمی، پیمـانی و یـا    ) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

 .قراردادي در استان مازندران

26  
شاغل در استان مرکزي و داراي حداقل یک سال سابقه کار بـه صـورت رسـمی، پیمـانی و یـا      ) 111کد (کت کننده در رشته امتحانی مامایی هاي مامایی شر کاردان

  .قراردادي در استان مرکزي

27  
کار به صورت رسـمی، پیمـانی و یـا     شاغل در استان هرمزگان و داراي حداقل یک سال سابقه) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

  .قراردادي در استان هرمزگان

28  
شاغل در استان همدان و داراي حداقل یک سال سابقه کار بـه صـورت رسـمی، پیمـانی و یـا      ) 111کد (هاي مامایی شرکت کننده در رشته امتحانی مامایی  کاردان

 .قراردادي در استان همدان

29  
و داراي حداقل یک سال سابقه کـار بـه صـورت رسـمی، پیمـانی و یـا        گیالنشاغل در استان ) 111کد (ه در رشته امتحانی مامایی هاي مامایی شرکت کنند کاردان

  .گیالنقراردادي در استان 
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  :هاي مهم یادآوري* 
  هاي در رشته قبولی  صورت در ،باشند می  انیانس  نیروي  الیحه  طرح  انجام  مشغول  که  پزشکی  آموزشی  گروه  کاردانی  هاي دوره  التحصیالن فارغ -1

  ادامـه   و تـداخل   همزمانی  بر عدم  خود مبنی  خدمت  محل  ولؤمس  مقام  از باالترین  رسمی  موافقتنامه  ارائه ، با )شبانه(نوبت دوم   دوره  تحصیلی

  .بپردازند  انسانی  نیروي  الیحه  طرح  انجام  به  با تحصیل  ند همزمانتوان ندارند و می  خدمت از  ترخیص  به  آنان، نیازي  خدمت  با ادامه  تحصیل

بینـی   اي به علت حساسیت کار با مواد رادیواکتیو موارد زیر به عنوان نقص عضو غیرمؤثر در پذیرش، پـیش  در رشته تکنولوژي پزشکی هسته -2
یک پا نداشته باشد ولی با پاي مصنوعی قادر بـه راه   )ب .یک گوش )الف: ست داوطلبان آنها را مدنظر داشته باشندا شده است که ضروري

  .رفتن باشد

  کارشناسـی   در آزمـون قبولی  محیط در صورت  بهداشت  رشته  متعهد خدمت  هاي و نیز کاردان  شاغل  هاي کاردان  پزشکی  آموزشی  در گروه -3

  .خواهند بود  تحصیل  و ادامه  نام ثبت  متبوع مجاز به  سازمان  افقتمو  گواهی  از ارائه  تنها پس)  شبانه یا  روزانه(  ناپیوسته
چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذیرفته شود و متعاقباً خالف آن مشخص شود، قبولی وي در هر مرحله از تحصیل و یا پس از فراغت  -4

 . آن خواهد بود هاي ناشی از گردد، حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت می از تحصیل لغو

 از  پـس  ، الزم  اطالعـات   حـاوي   اي کارنامـه  ،1392 سـال  ناپیوسته  کارشناسی کاردانی به   آزمون نهایی در  گزینش  نتیجه منظورآگاهی از  به - 5
 .داده خواهد شد از طریق سایت این سازمان در اختیار داوطلبان قرار 1392ماه  آبان نیمه اولو در  نهاییپذیرفتگان   فهرست استخراج

و یـا سـایت ایـن سـازمان و در     ) نامه خبري و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور هفته(هرگونه تغییر از طریق نشریه پیک سنجش  -6

  . هاي گروهی اعالم خواهد شد صورت لزوم از طریق رسانه
   :الکترونیکــی پســتمـاس حاصــل نمـوده و یــا از طریـق    ت 021- 88923595- 9: هــاي تواننـد بــا شـماره تلفــن   داوطلبـان در صــورت لـزوم مــی   - 7

E-mail:public-relations@sanjesh.org روابط عمومی سازمان سـنجش آمـوزش کشـور بـا ارسـال       15875- 1365 :و یا با صندوق پستی

  .مدارك مستند مکاتبه نمایند
 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------  

  هاي آموزشی مختلف گروه وهاي تحصیلی  هدانشجو در دورجدول ظرفیت پذیرش 

 1392آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 

  

 روزانه شبانه نیمه حضوري غیرانتفاعی مجازي بین الملل جمع
  دوره

 گروه آموزشی

 علوم پزشکی 4753 560 -   - 25 5338

 فنی ومهندسی 5243 4268 - 93841 1800 - 105152

 علوم کشاورزي 1363 872 - 5870 - - 8105

 علوم پایه 960 - 150 860 - - 1970

 علوم انسانی 13680 622 750 38237 - - 53289

 هنر 1068 316 - 5220 - - 6604

 دامپزشکی 204 109 - 80 - - 393

 جمع 27271 6747 900 144108 1800 25 180851
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  )114تا  101کدهاي (هاي تحصیلی در گروه آموزشی پزشکی  کد رشته محل -1شماره  جدول

 اتاق عمل - 101

  دوره
کدرشته 

 محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن دوم اول
  ممنوعیت انتقال و جابجایی - رازیش يلومتریک 360واقع در   مرد  زن  -  10  م پزشکی گراشدانشکده علو  1001  وزانهر

  ارتش جمهوري اسالمی ایران ویژه پرسنل پایور  مرد  -  15  -  رانیا یاسالم يدانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهور  1002  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1003  روزانه
    مرد  زن  15  -  کرج -نشگاه علوم پزشکی البرز دا  1004  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی ایران  1005  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد در قبال واگذار  مرد  زن  -  15  دانشگاه علوم پزشکی ایالم  1006  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  1007  روزانه

    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  1008  وزانهر
    مرد  زن  15  -  شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندي  1009  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  1010  روزانه
  ییبدون خوابگاه دانشجو  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  1011  روزانه
  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه  مرد  زن  20  -  علوم پزشکی سمنان دانشگاه  1012  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  1013  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1014  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1015  روزانه
    مرد  زن  15  -  شکی کرماندانشگاه علوم پز  1016  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1017  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی گناباد  1018  روزانه
  لنگرود یراپزشکیدانشکده پ  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  1019  روزانه
  دم تعهد در قبال واگذاري خوابگاهع  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  1020  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  1021  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1022  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی همدان  1023  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی یزد  1024  روزانه

  
  حرفه اي بهداشت یـ مهندس102

  خوابگاه يدر واگذار تیمحدود  مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشکی اراك  1025  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  1026  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1027  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی ایران  1028  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد در قبال واگذار  مرد  زن  25  -  گاه علوم پزشکی ایالمدانش  1029  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی بجنورد  1030  روزانه
    مرد  زن  -  20  شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندي  1031  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  1032  روزانه
    مرد  زن  15  -  م پزشکی زنجاندانشگاه علو  1033  روزانه
  محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی سمنان  1034  روزانه
  محل تحصیل دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران  1035  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  نز  15  -  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1036  روزانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1037  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  1038  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1039  روزانه
  دانشکده بهداشت رشت  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  1040  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  1041  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1042  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی همدان  1043  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی یزد  1044  روزانه
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1045  شبانه
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشکی یزد  1046  شبانه

  
  بهداشت عمومی-103

  خوابگاه يدر واگذار تیمحدود  مرد  زن  -  30  دانشگاه علوم پزشکی اراك  1047  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  1048  روزانه
    مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  1049  روزانه
    مرد  زن  25  -  علوم پزشکی اصفهان دانشگاه  1050  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی ایران  1051  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد در قبال واگذار  مرد  زن  26  -  دانشگاه علوم پزشکی ایالم  1052  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  1053  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  1054  روزانه
  عدم امکان واگذاري خوابگاه  مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  1055  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  -  15  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1056  روزانه
    مرد  زن  25  -  شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندي  1057  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی زابل  1058  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  1059  روزانه
    مرد  زن  -  15  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  1060  روزانه
  ییبدون خوابگاه دانشجو  مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  1061  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  1062  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  1063  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران  1064  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1065  روزانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1066  روزانه
  خوابگاه يعدم امکان واگذار  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی قم  1067  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی کردستان  1068  روزانه
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  بهداشت عمومی -103ادامه 

  دوره
کدرشته 

 محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن دوم اول
    مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  1069  زانهرو

    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1070  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  1071  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی گناباد  1072  روزانه
  عدم تعهد در قبال واگذاري خوابگاه  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  1073  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  1074  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1075  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی همدان  1076  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  1077  روزانه
    مرد  زن  -  25  شگاه علوم پزشکی یزددان  1078  روزانه
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1079  شبانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشکی زابل  1080  شبانه
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشکی یزد  1081  شبانه

  ایط و میزان شهریه در بخش پیوستها شر –یرش با شرایط خاص ذپ  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1082  الملل نیب
  

  بهداشت محیط یـ مهندس104
    مرد  زن  -  10  دانشکده علوم پزشکی بم  1083  روزانه
  با اخذ تعهدکرمان  استانویژه داوطلبان بومی   مرد  زن  -  10  دانشکده علوم پزشکی بم  1084  روزانه
  خوابگاه يجهت واگذار عدم تعهد  مرد  زن  -  20  دانشکده علوم پزشکی سیرجان  1085  روزانه
  خوابگاه يدر واگذار تیمحدود  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی اراك  1086  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  1087  روزانه
    مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  1088  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1089  روزانه

    مرد  زن  20  -  کرج -دانشگاه علوم پزشکی البرز   1090  زانهرو
  خوابگاه يعدم تعهددر قبال واگذار  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی ایالم  1091  روزانه
    مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشکی بابل  1092  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی بجنورد  1093  روزانه

  مرد  زن  5  -  تهران -) عج(اله اه علوم پزشکی بقیۀدانشگ  1094  روزانه
مسلح شـامل ارتـش    يروهاین ریبین داوطلبان استخدام رسمی سا ازپذیرش 

  یخدمت گانی؛ناجا با ارائه گواهی عضویت رسمی از 

  مرد  -  10  -  تهران -) عج(اله دانشگاه علوم پزشکی بقیۀ  1095  روزانه
ه پاسـداران بـا ارائـه گـواهی     ازبین داوطلبان استخدام رسـمی سـپا  پذیرش 

  یخدمت گانیعضویت رسمی از

  مرد  -  10  -  تهران -) عج(اله دانشگاه علوم پزشکی بقیۀ  1096  روزانه
واستخدام در  هیجذب بصورت بورس تایونها یجیداوطلبان بس بین ازپذیرش 

  یسپاه پاسداران انقالب اسالم
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  1097  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  1098  روزانه
  عدم امکان واگذاري خوابگاه  مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  1099  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  -  15  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1100  روزانه
    مرد  زن  20  -  تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی  1101  روزانه
    مرد  زن  20  -  شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندي  1102  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی زابل  1103  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  1104  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  1105  روزانه
  ییبدون خوابگاه دانشجو  مرد  زن  27  -  نشگاه علوم پزشکی سبزواردا  1106  روزانه
  محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی سمنان  1107  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  1108  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  1109  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران  1110  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1111  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1112  روزانه
  خوابگاه يعدم امکان واگذار  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی قم  1113  روزانه
    مرد  زن  20  -  شگاه علوم پزشکی کردستاندان  1114  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  1115  روزانه
  دانشکده پرستاري زرند  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  1116  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1117  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  1118  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی گناباد  1119  روزانه
  دانشکده بهداشت رشت  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  1120  روزانه
  عدم تعهد در قبال واگذاري خوابگاه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  1121  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  1122  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1123  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی همدان  1124  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  1125  روزانه
    مرد  زن  -  25  دانشگاه علوم پزشکی یزد  1126  روزانه
    مرد  نز  30  -  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1127  شبانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشکی زابل  1128  شبانه
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشکی یزد  1129  شبانه

  
  ـ ساخت پروتزهاي دندانی105

    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1130  روزانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران  1131  روزانه
    مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشکی یزد  1132  روزانه

  
  ـ تکنولوژي پرتوشناسی107

  ارتش جمهوري اسالمی ایران ویژه پرسنل پایور  مرد  -  15  -  رانیا یاسالم يدانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهور  1133  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1134  روزانه
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  ـ تکنولوژي پرتوشناسی 107 ادامه

  ورهد
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

  جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی ایران  1135  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1136  روزانه
    مرد  زن  20  -  وم پزشکی شهیدبهشتی تهراندانشگاه عل  1137  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1138  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1139  روزانه
  لنگرود یراپزشکیدانشکده پ  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  1140  روزانه
    مرد  زن  25  -  لوم پزشکی مازندراندانشگاه ع  1141  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1142  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1143  شبانه
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1144  شبانه
  خوابگاه عدم تعهد  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1145  شبانه

  
  ـ حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلین109

  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  -  30  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  1146  روزانه
    مرد  زن  -  15  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1147  روزانه
    مرد  زن  -  20  شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندي  1148  روزانه
    مرد  زن  20  -  شاپور اهواز گاه علوم پزشکی جنديدانش  1149  شبانه

  
  ـ علوم آزمایشگاهی110

  ممنوعیت انتقال و جابجایی- رازیش يلومتریک 360واقع در   مرد  زن  -  10  دانشکده علوم پزشکی گراش  1150  روزانه
  خوابگاه يدر واگذار تیمحدود  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی اراك  1151  روزانه
  ویژه پرسنل پایورارتش جمهوري اسالمی ایران  مرد  -  15  -  رانیا یاسالم يدانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهور  1152  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1153  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی ایران  1154  روزانه
  خوابگاه يعهد در قبال واگذارعدم ت  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی ایالم  1155  روزانه

  مرد  زن  5  -  تهران -) عج(اله دانشگاه علوم پزشکی بقیۀ  1156  روزانه
مسلح شامل ارتش، ناجا بـا   رنیروهايیاز بین داوطلبان استخدام رسمی سا رشیپذ

  ارائه گواهی عضویت رسمی

  15  5  20  -  تهران -) عج(اله دانشگاه علوم پزشکی بقیۀ  1157  روزانه
زبین داوطلبان استخدام رسمی سپاه پاسداران بـا ارائـه گـواهی عضـویت     ا رشیپذ

  یخدمت گانیرسمی از
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  1158  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  1159  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  ردم  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1160  روزانه
  ییعدم امکان انتقال وجابجا  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  1161  روزانه
    مرد  زن  -  15  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  1162  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  1163  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران  1164  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1165  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1166  روزانه
    مرد  زن  -  30  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  1167  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1168  روزانه
    مرد  زن  15  -  پزشکی گلستان دانشگاه علوم  1169  روزانه
  لنگرود یراپزشکیدانشکده پ  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  1170  روزانه
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  1171  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1172  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی همدان  1173  روزانه
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشکی یزد  1174  روزانه
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1175  شبانه
    مرد  زن  20  -  شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندي  1176  شبانه
  خوابگاه يذارعدم تعهد در واگ -عدم امکان انتقال و جابجایی   مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  1177  شبانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  1178  شبانه
  عدم تعهد خوابگاه  مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1179  شبانه

  
  ـ مامایی111

  -  زن  10  -  دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر  1180  روزانه
ـ  -ویژه کاردانهاي مامایی شاغل در استان سیستان و بلوچسـتان   د ارائـه  عـدم تعه

  تالش خواهد شد انیدانشجو يدر حد مقدورات برا یول یخوابگاه و امکانات رفاه

  -  زن  15  -  دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر  1181  روزانه
عـدم تعهـد ارائـه خوابگـاه و     -ویژه داوطلبان بـومی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان    

  شدتالش خواهد  انیدانشجو يدر حد مقدورات برا یول یامکانات رفاه

  -  زن  10  -  دانشکده علوم پزشکی خلخال  1182  روزانه
ممنوعیـت نقـل و   -فاقد خوابگاه-ویژه کاردان هاي مامایی شاغل در استان اردبیل 

  انتقال
  یهمانیانتقال و م تیممنوع -فاقد خوابگاه   -  زن  15  -  دانشکده علوم پزشکی خلخال  1183  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه-ویژه کاردانهاي مامایی شاغل در استان کرمان   -  زن  8  -  دانشکده علوم پزشکی سیرجان  1184  روزانه
  خوابگاه يعدم  تعهد جهت واگذار  -  زن  12  -  دانشکده علوم پزشکی سیرجان  1185  روزانه

  -  زن  -  10  دانشگاه علوم پزشکی اراك  1186  روزانه
-اهمحـدودیت خوابگـ  -دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی درمـانی سـاوه   

  سهمیه ویژه کاردان هاي مامایی شاغل در استان مرکزي
  خوابگاه تیمحدود -ساوه  یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده علوم پزشک  -  زن  -  15  دانشگاه علوم پزشکی اراك  1187  روزانه
  لویژه کاردان هاي مامایی شاغل در استان اردبی   -  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  1188  روزانه
    -  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  1189  روزانه
  ویژه کاردان هاي مامایی شاغل در استان اصفهان   -  زن  6  -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1190  روزانه
    -  زن  9  -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1191  روزانه
  دان هاي مامایی شاغل در استان البرزویژه کار   -  زن  8  -  کرج -دانشگاه علوم پزشکی البرز   1192  روزانه
    -  زن  12  -  کرج -دانشگاه علوم پزشکی البرز   1193  روزانه
  عدم تعهد خوابگاه-ویژه کاردان هاي مامایی شاغل در استان ایالم   -  زن  6  -  دانشگاه علوم پزشکی ایالم  1194  روزانه
  خوابگاه يقبال واگذار عدم تعهد در  -  زن  9  -  دانشگاه علوم پزشکی ایالم  1195  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار-ویژه کاردانهاي  مامایی شاغل در استان هرمزگان   -  زن  7  -  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  1196  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  -  زن  11  -  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  1197  روزانه
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  مامایی -111ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
 م دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیلنا

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

  جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
  * ویژه کاردانهاي  مامایی شاغل در استان سیستان و بلوچستان  -  زن  8  -  دانشگاه علوم پزشکی زابل  1198  روزانه
  لبان بومی استان سیستان و بلوچستانویژه داوط  -  زن  12  -  دانشگاه علوم پزشکی زابل  1199  روزانه
  * ویژه کاردانهاي مامایی شاغل در استان سیستان و بلوچستان  -  زن  -  6  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  1200  روزانه
  استان یداوطلبان بوم ژهیو  -  زن  -  9  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  1201  روزانه
    -  زن  -  6  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  1202  روزانه
  * ویژه کاردان هاي مامایی شاغل در استان زنجان   -  زن  -  4  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  1203  روزانه
  * ویژه کاردان هاي مامایی شاغل در استان سمنان   -  زن  6  -  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  1204  روزانه
    -  زن  9  -  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  1205  روزانه
  * ویژه کاردان هاي مامایی شاغل در استان چهار محال بختیاري   -  زن  4  -  گاه علوم پزشکی شهرکرددانش  1206  روزانه
  ممنوعیت نقل و انتقال دانشجویی  -  زن  6  -  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  1207  روزانه
  * نویژه کاردان هاي مامایی شاغل در استان قزوی   -  زن  8  -  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1208  روزانه
    -  زن  12  -  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1209  روزانه
  * عدم امکان واگذاري خوابگاه -ویژه کاردان هاي مامایی شاغل در استان قم   -  زن  -  8  دانشگاه علوم پزشکی قم  1210  روزانه
  خوابگاه يعدم امکان واگذار  -  زن  -  12  دانشگاه علوم پزشکی قم  1211  روزانه
  * ویژه کاردانهاي  مامایی شاغل در استان کردستان  -  زن  6  -  اه علوم پزشکی کردستاندانشگ  1212  روزانه
  ممنوعیت انتقال و جابجایی  -  زن  9  -  دانشگاه علوم پزشکی کردستان  1213  روزانه
    -  زن  -  12  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1214  روزانه
  * ژه کاردانهاي  مامایی شاغل در استان کرمانشاهوی  -  زن  -  8  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1215  روزانه
  رشت یبهشت دیشه ییو ماما يدانشکده پرستار  -  زن  -  12  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  1216  روزانه

  -  زن  -  8  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  1298  روزانه
 ییو مامـا  يپرسـتار دانشـکده    -گیالنویژه کاردان هاي مامایی شاغل در استان  

  * رشت یبهشت دیشه
  * عدم تعهد خوابگاه -ویژه کاردانهاي  مامایی شاغل در استان لرستان  -  زن  8  -  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  1217  روزانه
  عدم تعهد در قبال واگذاري خوابگاه  -  زن  12  -  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  1218  روزانه
  * ویژه کاردانهاي مامایی  شاغل در استان مازندران   -  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  1219  روزانه
    -  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  1220  روزانه
  * ویژه کاردانهاي مامایی شاغل در استان همدان  -  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشکی همدان  1221  روزانه
    -  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی همدان  1222  روزانه
  * ویژه کاردانهاي مامایی شاغل در استان کهکیلویه بویر احمد  -  زن  8  -  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  1223  روزانه
    -  زن  9  -  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  1224  روزانه
  * ویژه کاردانهاي  مامایی شاغل در استان بوشهر   -  زن  12  -  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  1225  شبانه
    -  زن  18  -  م پزشکی بوشهردانشگاه علو  1226  شبانه
  فاقدخوابگاه -دانشکده علوم پزشکی  شوشتر  -  زن  -  9  شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندي  1227  شبانه

  -  زن  -  6  شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندي  1228  شبانه
دانشـکده علـوم پزشـکی     -ویژه کاردان هاي مامایی شاغل در اسـتان خوزسـتان   

  * خوابگاهفاقد  -شوشتر

  -  زن  6  -  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  1229  شبانه
-عدم امکان انتقال و جابجـایی -ویژه کاردان هاي مامایی شاغل در استان کرمان 

  * عدم تعهد خوابگاه
  خوابگاه يعدم تعهد در واگذار-عدم امکان انتقال و جابجایی   -  زن  9  -  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  1230  شبانه

  * ویژه کاردانهاي مامایی شاغل در استان سیستان و بلوچستان  -  زن  4  -  دانشگاه علوم پزشکی زابل  1231  نهشبا
  * ویژه داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان  -  زن  6  -  دانشگاه علوم پزشکی زابل  1232  شبانه

 . باشد سمی، پیمانی و یا قراردادي و سپردن تعهد خدمت به میزان سه برابر مدت تحصیل در همان استان محل خدمت میشرط استفاده از سهمیه فوق دارا بودن حداقل یکسال سابقه کار به صورت ر* 

  ـ مدارك پزشکی112
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1233  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  1234  روزانه

  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1235  نهروزا
    مرد  زن  10  -  شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندي  1236  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  1237  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  1238  روزانه
    مرد  زن  20  -  پزشکی مشهددانشگاه علوم   1239  روزانه
    مرد  زن  30  -  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1240  شبانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  1241  شبانه

  ـ هوشبري113
  ممنوعیت انتقال و جابجایی- رازیش يلومتریک 360واقع در   مرد  زن  -  10  دانشکده علوم پزشکی گراش  1242  روزانه
  خوابگاه يدر واگذار تیمحدود  مرد  زن  15  -  اه علوم پزشکی اراكدانشگ  1243  روزانه
  ارتش جمهوري اسالمی ایران ویژه پرسنل پایور  مرد  -  15  -  رانیا یاسالم يدانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهور  1244  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  1245  روزانه
    مرد  زن  25  -  اندانشگاه علوم پزشکی اصفه  1246  روزانه
    مرد  زن  15  -  کرج -دانشگاه علوم پزشکی البرز   1247  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی ایران  1248  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد در قبال واگذار  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی ایالم  1249  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی بابل  1250  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد واگذار  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  1251  روزانه
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  1252  روزانه
  عدم ارائه خوابگاه  مرد  زن  -  15  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1253  روزانه
  ییکان انتقال وجابجاعدم ام  مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  1254  روزانه
    مرد  زن  -  15  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  1255  روزانه
  دانشکده پیراپزشکی سرخه  مرد  زن  10  -  دانشگاه علوم پزشکی سمنان  1256  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  1257  روزانه
  خوابگاهعدم تعهد   مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1258  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1259  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1260  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  1261  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی گناباد  1262  روزانه
  لنگرود یراپزشکیدانشکده پ  مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  1263  روزانه
  عدم تعهد در قبال واگذاري خوابگاه  مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  1264  روزانه
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  هوشبري -113ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

  جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
    مرد  زن  25  -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  1265  وزانهر

    مرد  زن  -  20  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1266  روزانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی همدان  1267  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه علوم پزشکی یزد  1268  روزانه
    مرد  نز  15  -  شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندي  1269  شبانه
  خوابگاه يعدم تعهد در واگذار -عدم امکان انتقال و جابجایی   مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  1270  شبانه
    مرد  زن  15  -  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  1271  شبانه

  
  یپزشک يتهایـ فور114

  مرد  -  30  -  دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر  1272  روزانه
ـ  یتعهد ارائه خوابگاه و امکانات رفـاه عدم  -نیمه متمرکز در حـد مقـدورات    یول

  تالش خواهد شد انیدانشجو يبرا
  خوابگاه يدر واگذار يجد تیمحدود -نیمه متمرکز  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی اراك  1273  روزانه
  نیمه متمرکز  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1274  روزانه
  نیمه متمرکز  مرد  -  25  -  کرج -علوم پزشکی البرز  دانشگاه  1275  روزانه
  خوابگاه يعدم تعهد در قبال واگذار -نیمه متمرکز  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی ایالم  1276  روزانه
  نیمه متمرکز  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی بجنورد  1277  روزانه
  عدم امکان واگذاري خوابگاه -مه متمرکزنی  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  1278  روزانه
  متمرکز مهین  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1279  روزانه
  متمرکز مهین  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی جهرم  1280  روزانه
  نیمه متمرکز  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی دزفول  1281  روزانه
  سرخه  یراپزشکیدانشکده پ لیمحل تحص -نیمه متمرکز   مرد  -  15  -  دانشگاه علوم پزشکی سمنان  1282  روزانه
  نیمه متمرکز  مرد  -  15  -  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  1283  روزانه
  نیمه متمرکز  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران  1284  روزانه
  دم تعهد خوابگاهع -نیمه متمرکز  مرد  -  25  -  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1285  روزانه

  مرد  -  25  -  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1286  روزانه
 رازیش يلومتریک 135واقع در  ینورآبادممسن یپزشک رایدانشکده پ -نیمه متمرکز

  عدم تعهد خوابگاه
  نیمه متمرکز  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی فسا  1287  روزانه
  خوابگاه يعدم امکان واگذار-نیمه متمرکز  ردم  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی قم  1288  روزانه
  نیمه متمرکز  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی کردستان  1289  روزانه
  نیمه متمرکز  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1290  روزانه
  متمرکز  نیمه  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی گناباد  1291  روزانه
  رشت  یبهشت دیشه ییو ماما يدانشکده پرستار -نیمه متمرکز   مرد  -  15  -  پزشکی گیالن دانشگاه علوم  1292  روزانه
  دانشکده پیراپزشکی آمل -نیمه متمرکز  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  1293  روزانه
  نیمه متمرکز  مرد  -  30  -  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  1294  روزانه
  نیمه متمرکز  مرد  -  20  -  پزشکی مشهددانشگاه علوم   1295  روزانه
  نیمه متمرکز  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی همدان  1296  روزانه
  نیمه متمرکز  مرد  -  20  -  دانشگاه علوم پزشکی یزد  1297  روزانه
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 12 صفحه

  )232و  218تا  201کدهاي (هاي تحصیلی در گروه آموزشی فنی و مهندسی  کد رشته محل -2جدول شماره 

 کارشناسی ناپیوسته الکترونیک هواپیمایی - 201

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

  شرایط و ضوابط اختصاصی در همین دفترچه درج شده است  دمر  زن  25  -  مرکز آموزش عالی هوانوردي و فرودگاهی کشور  1321  روزانه
  

  کار طیومح یصنعت یمنیا وستهیناپ یـ کارشناس202
  محل تحصیل یزد  مرد  زن  -  80  یزد دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  1322  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک -موسسه غیرانتفاعی آبا   1323  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن -رانتفاعی آیندگان موسسه غی  1324  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژي   1325  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایوانکی -موسسه غیرانتفاعی ایوانکی   1326  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  استان قزوین -ارسیان  موسسه غیرانتفاعی پ  1327  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شهر خمینی - غیرانتفاعی پاالیش  موسسه  1328  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك   1329  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه  1330  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی رودکی   1331  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاویه -وسسه غیرانتفاعی زاویه م  1332  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی سارویه   1333  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهیدرضایی   1334  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد   1335  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شهر شاهین -موسسه غیرانتفاعی عقیق   1336  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  1337  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی   1338  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار -موسسه غیرانتفاعی علوم و توسعه آریا   1339  غیرانتفاعی

  1340  غیرانتفاعی
آبیک  - الدین جمشید کاشانی  موسسه غیرانتفاعی غیاث

  قزوین
    مرد  زن  -  80

  نیمحل تشکیل کالسها واحد قزو  مرد  زن  -  80  قزوین  - موسسه غیرانتفاعی کار   1341  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غیرانتفاعی کارون   1342  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )قزوین(شهر صنعتی البرز -غیرانتفاعی کاسپین موسسه   1343  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کوشیار   1344  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرعباس - موسسه غیرانتفاعی نداي دانش   1345  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان   1346  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی هدف   1347  فاعیغیرانت
    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین   1348  غیرانتفاعی

  

  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي الکترونیک204
    مرد  -  -  18  آباد اي پسران خرم آموزشکده فنی و حرفه  1349  روزانه
    مرد  -  18  -  آباد اي پسران خرم فهآموزشکده فنی و حر  1350  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  1351  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  1352  روزانه
    مرد  -  -  20  اي پسران سبزوار آموزشکده فنی و حرفه  1353  روزانه
    مرد  -  20  -  اراي پسران سبزو آموزشکده فنی و حرفه  1354  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران سمنان آموزشکده فنی و حرفه  1355  روزانه
    مرد  -  -  18  زاهدان 1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1356  روزانه
    مرد  -  18  -  زاهدان 1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1357  روزانه
    مرد  -  -  18  ))ع(امام علی(یزد  2ماره اي پسران ش آموزشکده فنی و حرفه  1358  روزانه
    مرد  -  18  -  ))ع(امام علی(یزد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1359  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران محمودآباد آموزشکده فنی و حرفه  1360  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران محمودآباد آموزشکده فنی و حرفه  1361  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران میناب آموزشکده فنی و حرفه  1362  روزانه
    مرد  -  12  -  اي پسران میناب آموزشکده فنی و حرفه  1363  روزانه
    -  زن  -  18  اي دختران بجنورد آموزشکده فنی و حرفه  1364  روزانه
    -  زن  18  -  اي دختران بجنورد آموزشکده فنی و حرفه  1365  روزانه

  1366  روزانه
شهید محسن (اصفهان  1اي شماره  و حرفه آموزشکده فنی

  )مهاجر
    مرد  -  -  20

  1367  روزانه
شهید محسن (اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  20  -

    مرد  -  -  32  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1368  روزانه
    مرد  -  32  -  )شهیدباهنر(یراز ش 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1369  روزانه
    مرد  -  -  32  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1370  روزانه
    مرد  -  32  -  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1371  روزانه

  1372  روزانه
شهیدمحمد (مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )منتظري
    مرد  -  -  20

  1373  روزانه
شهیدمحمد (مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )منتظري
    مرد  -  20  -

  مرد  -  -  18  )پور شهیدشمسی(تهران  2اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1374  روزانه
 يدماوند، روبـرو  ابانیخ يابتدا) ع(حسین میدان امام -محل تشکیل کالسها،تهران 

  .باشد یم يمنتظر دیشه ابانیخ
    مرد  -  -  20  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1375  روزانه
    مرد  -  20  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1376  روزانه
  .لستان واقع استاین دانشکده در شهرستان کردکوي استان گ  مرد  -  -  18  )»ع«امام علی(اي پسران کردکوي  دانشکده فنی و حرفه  1377  روزانه
  .این دانشکده در شهرستان کردکوي استان گلستان واقع است  مرد  -  18  -  )»ع«امام علی(اي پسران کردکوي  دانشکده فنی و حرفه  1378  روزانه
    -  زن  -  16  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  1379  روزانه
    -  زن  16  -  )دکتر شریعتی(تهران  اي دختران دانشکده فنی و حرفه  1380  روزانه
  فردوس یدانشکده فن لیمحل تحص  مرد  -  -  45  دانشگاه بیرجند  1381  روزانه
    مرد  -  -  18  آباد اي پسران خرم آموزشکده فنی و حرفه  1382  شبانه



 هاي گروه آموزشی فنی و مهندسی رشته/فصل سوم   آزمون کارشناسی ناپیوسته                                  دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 13 صفحه

  کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي الکترونیک - 204ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  وزش عالی محل تحصیلنام دانشگاه یا مؤسسه آم

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  -  18  -  آباد اي پسران خرم آموزشکده فنی و حرفه  1383  شبانه
    مرد  -  -  12  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  1384  شبانه
    مرد  -  12  -  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  1385  شبانه

    مرد  -  -  16  اي پسران سبزوار آموزشکده فنی و حرفه  1386  نهشبا
    مرد  -  16  -  اي پسران سبزوار آموزشکده فنی و حرفه  1387  شبانه
    مرد  -  -  12  اي پسران سمنان آموزشکده فنی و حرفه  1388  شبانه
    مرد  -  -  18  زاهدان 1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1389  شبانه
    مرد  -  18  -  زاهدان 1اي پسران شماره  موزشکده فنی و حرفهآ  1390  شبانه
    مرد  -  -  18  ))ع(امام علی(یزد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1391  شبانه
    مرد  -  18  -  ))ع(امام علی(یزد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1392  شبانه
    مرد  -  -  18  مودآباداي پسران مح آموزشکده فنی و حرفه  1393  شبانه
    مرد  -  18  -  اي پسران محمودآباد آموزشکده فنی و حرفه  1394  شبانه
    مرد  -  -  12  اي پسران میناب آموزشکده فنی و حرفه  1395  شبانه
    مرد  -  18  -  اي پسران میناب آموزشکده فنی و حرفه  1396  شبانه
    -  نز  -  12  اي دختران بجنورد آموزشکده فنی و حرفه  1397  شبانه
    -  زن  12  -  اي دختران بجنورد آموزشکده فنی و حرفه  1398  شبانه

  1399  شبانه
شهید محسن (اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  -  16

  1400  شبانه
شهید محسن (اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  16  -

    مرد  -  -  32  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1401  شبانه
    مرد  -  32  -  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1402  شبانه
    مرد  -  -  32  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1403  شبانه
    مرد  -  32  -  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1404  شبانه

  1405  شبانه
شهیدمحمد (مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )منتظري
    مرد  -  -  16

  1406  شبانه
شهیدمحمد (مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )منتظري
    مرد  -  16  -

  مرد  -  18  -  )پور شهیدشمسی(تهران  2اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1407  شبانه
 يدماوند، روبـرو  ابانیخ يابتدا) ع(حسین میدان امام -ان محل تشکیل کالسها،تهر

  .باشد یم يمنتظر دیشه ابانیخ
    مرد  -  -  12  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1408  شبانه
    مرد  -  12  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1409  شبانه
  .این دانشکده در شهرستان کردکوي استان گلستان واقع است  مرد  -  -  18  )»ع«امام علی(اي پسران کردکوي  دانشکده فنی و حرفه  1410  شبانه
  .این دانشکده در شهرستان کردکوي استان گلستان واقع است  مرد  -  18  -  )»ع«امام علی(اي پسران کردکوي  دانشکده فنی و حرفه  1411  شبانه
    -  زن  -  16  )دکتر شریعتی(ران تهران اي دخت دانشکده فنی و حرفه  1412  شبانه
    -  زن  16  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  1413  شبانه

    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال   1414  غیرانتفاعی
  محل تحصیل یزد  مرد  زن  -  80  یزد دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  1415  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  واحد همدان -غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  1416  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک -موسسه غیرانتفاعی آبا   1417  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش   1418  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی آمل   1419  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن -وسسه غیرانتفاعی آیندگان م  1420  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سبزوار -یمین  موسسه غیرانتفاعی ابن  1421  غیرانتفاعی
  عنوان رشته الکترونیک کاربردي  مرد  زن  -  80  سبزوار -یمین  موسسه غیرانتفاعی ابن  1422  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار - موسسه غیرانتفاعی ادیبان   1423  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی اسرار   1424  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق   1425  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی اکباتان   1426  غیرانتفاعی
    35  35  -  70  الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند   1427  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایوانکی -موسسه غیرانتفاعی ایوانکی   1428  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت   1429  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شهر اصفهان شاهین -موسسه غیرانتفاعی بنیان   1430  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی بهار   1431  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی بهمنیار   1432  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غیرانتفاعی بیهق   1433  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوي   1434  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  استان قزوین -ارسیان  موسسه غیرانتفاعی پ  1435  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد   1436  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یاسوج - موسسه غیرانتفاعی پویا   1437  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -ویش  موسسه غیرانتفاعی پ  1438  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چالوس - ویندگان دانش   موسسه غیرانتفاعی پ  1439  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلپایگان - موسسه غیرانتفاعی پیام گلپایگان   1440  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز - موسسه غیرانتفاعی پیشتازان   1441  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك   1442  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ندرانگلوگاه ماز -موسسه غیرانتفاعی توحید   1443  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دامغان - موسسه غیرانتفاعی توران   1444  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید   1445  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان  1446  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ی خوزستانموسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاه  1447  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه  1448  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم   1449  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی چهلستون   1450  غیرانتفاعی
  گرایش الکترونیک  مرد  زن  -  80  مشهد -اعی خاوران موسسه غیرانتف  1451  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان   1452  غیرانتفاعی



 هاي گروه آموزشی فنی و مهندسی رشته/فصل سوم   آزمون کارشناسی ناپیوسته                                  دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 14 صفحه

  کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي الکترونیک - 204ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 تتوضیحا  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

  عنوان رشته مهندسی تکنولوژي الکترونیک عمومی  مرد  زن  -  80  بوشهر - موسسه غیرانتفاعی خرد   1453  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غیرانتفاعی خزر   1454  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون   1455  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  یاسوج - موسسه غیرانتفاعی دانا   1456  نتفاعیغیرا
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی دانشستان   1457  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  الهیجان -موسسه غیرانتفاعی دیلمان   1458  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی   1459  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی رشدیه   1460  نتفاعیغیرا
    مرد  زن  -  80  زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه   1461  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی روزبهان   1462  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زرندیه -موسسه غیرانتفاعی زرندیه   1463  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی ساریان   1464  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نیشابور -موسسه غیرانتفاعی سبحان   1465  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی سجاد   1466  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی سراج   1467  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت - نتفاعی سردار جنگل موسسه غیرا  1468  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  60  مشهد -موسسه غیرانتفاعی سلمان   1469  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان -موسسه غیرانتفاعی سیلک   1470  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی شاهرود   1471  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -س موسسه غیرانتفاعی شم  1472  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش   1473  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سهند تبریز -موسسه غیرانتفاعی شهریاران   1474  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب   1475  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - ان موسسه غیرانتفاعی صفاه  1476  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم   1477  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران   1478  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري   1479  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چالوس -رانتفاعی عالمه حلی موسسه غی  1480  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا   1481  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی   1482  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  1483  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان - موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض کاشانی   1484  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نور -) ره(موسسه غیرانتفاعی عالمه محدث نوري  1485  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  64  نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی   1486  غیرانتفاعی

  1487  غیرانتفاعی
شهرك (اراك - موسسه غیرانتفاعی علم گستر مهاجران 

  )مهاجران
    مرد  زن  -  80

    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی علم و فن   1488  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوري سپاهان   1489  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )بابل(امیرکال -آریان  يموسسه غیرانتفاعی علوم و فناور  1490  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  میانه - القضات  موسسه غیرانتفاعی عین  1491  رانتفاعیغی

  1492  غیرانتفاعی
آبیک  - الدین جمشید کاشانی  موسسه غیرانتفاعی غیاث

  قزوین
    مرد  زن  -  80

    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي   1493  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - د گرگانی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسع  1494  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کادوس  1495  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غیرانتفاعی کارون   1496  غیرانتفاعی
    مرد  زن  80  -  محمودآباد - موسسه غیرانتفاعی کاوش   1497  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سررام -موسسه غیرانتفاعی کسري   1498  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی کوثر   1499  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان   1500  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سنندج - موسسه غیرانتفاعی ماد   1501  غیرانتفاعی
    مرد  نز  -  80  نور -رویان  - موسسه غیرانتفاعی مازیار   1502  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اراك -موسسه غیرانتفاعی مهر   1503  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهرآستان   1504  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق   1505  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد   1506  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرعباس - موسسه غیرانتفاعی نداي دانش   1507  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان   1508  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف   1509  غیرانتفاعی
    ردم  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی هدف   1510  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل - موسسه غیرانتفاعی هراز   1511  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت   1512  غیرانتفاعی

  یکیالکترون يدانشکده آموزشها لیمحل تحص  مرد  زن  -  200  دانشگاه شیراز  1513  مجازي
  یکیالکترون يده آموزشهادانشک لیمحل تحص  مرد  زن  200  -  دانشگاه شیراز  1514  مجازي

  
  قدرت -ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي برق204

    مرد  -  -  18  اي پسران اراك آموزشکده فنی و حرفه  1515  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران اراك آموزشکده فنی و حرفه  1516  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  1517  روزانه

    مرد  -  18  -  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  1518  انهروز
    مرد  -  -  18  اي پسران بابل آموزشکده فنی و حرفه  1519  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران بابل آموزشکده فنی و حرفه  1520  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران زنجان آموزشکده فنی و حرفه  1521  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران زنجان فنی و حرفه آموزشکده  1522  روزانه
    مرد  -  -  18  )شهیدقاضی طباطبایی(ارومیه  1اي پسران شماره  موزشکده فنی و حرفهآ  1523  روزانه
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  دوره
کدرشته 

  محل
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ظرفیت پذیرش 
 مسالنی

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

  1524  روزانه
ارومیه  1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )شهیدقاضی طباطبایی(
    مرد  -  18  -

    مرد  -  -  18  اي پسران شهرکرد آموزشکده فنی و حرفه  1525  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران شهرکرد آموزشکده فنی و حرفه  1526  روزانه

    مرد  -  -  18  اي پسران میناب آموزشکده فنی و حرفه  1527  وزانهر
    مرد  -  12  -  اي پسران میناب آموزشکده فنی و حرفه  1528  روزانه

  1529  روزانه
شهید محسن (اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  -  18

  1530  روزانه
محسن شهید (اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  18  -

  1531  روزانه
امام (ساري  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )»ع«محمدباقر
    مرد  -  -  18

    مرد  -  -  18  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1532  روزانه
    مرد  -  18  -  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1533  روزانه

    مرد  -  -  18  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1534  انهروز
    مرد  -  12  -  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1535  روزانه

  1536  روزانه
شهیدمحمد (مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )منتظري
    مرد  -  -  20

  1537  روزانه
شهیدمحمد (مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )منتظري
    مرد  -  20  -

    مرد  -  -  18  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1538  روزانه
    مرد  -  18  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1539  روزانه
    مرد  -  -  18  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  1540  روزانه
    مرد  -  18  -  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  1541  روزانه
  فردوس یدانشکده فن لیمحل تحص  مرد  -  -  45  دانشگاه بیرجند  1542  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران اراك آموزشکده فنی و حرفه  1543  شبانه
    مرد  -  18  -  اي پسران اراك آموزشکده فنی و حرفه  1544  شبانه
    مرد  -  -  12  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  1545  شبانه
    مرد  -  12  -  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  1546  شبانه
    مرد  -  -  12  اي پسران بابل آموزشکده فنی و حرفه  1547  شبانه
    مرد  -  12  -  اي پسران بابل آموزشکده فنی و حرفه  1548  شبانه
    مرد  -  -  12  اي پسران زنجان فهآموزشکده فنی و حر  1549  شبانه
    مرد  -  12  -  اي پسران زنجان آموزشکده فنی و حرفه  1550  شبانه

  1551  شبانه
ارومیه  1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )شهیدقاضی طباطبایی(
    مرد  -  -  12

  1552  شبانه
ارومیه  1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )شهیدقاضی طباطبایی(
    مرد  -  12  -

    مرد  -  -  12  اي پسران شهرکرد آموزشکده فنی و حرفه  1553  شبانه
    مرد  -  12  -  اي پسران شهرکرد آموزشکده فنی و حرفه  1554  شبانه
    مرد  -  -  12  اي پسران میناب آموزشکده فنی و حرفه  1555  شبانه
    مرد  -  18  -  اي پسران میناب آموزشکده فنی و حرفه  1556  شبانه

  1557  شبانه
شهید محسن (اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  -  12

  1558  شبانه
شهید محسن (اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  12  -

  1559  شبانه
امام (ساري  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )»ع«محمدباقر
    مرد  -  -  12

    مرد  -  -  12  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  حرفه آموزشکده فنی و  1560  شبانه
    مرد  -  12  -  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1561  شبانه
    مرد  -  -  12  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1562  شبانه
    مرد  -  18  -  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1563  شبانه

  1564  شبانه
شهیدمحمد (مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )منتظري
    مرد  -  -  16

  1565  شبانه
شهیدمحمد (مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )منتظري
    مرد  -  16  -

    مرد  -  -  12  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1566  شبانه
    مرد  -  12  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  ده فنی و حرفهآموزشک  1567  شبانه
    مرد  -  -  18  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  1568  شبانه
    مرد  -  18  -  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  1569  شبانه

    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال   1570  غیرانتفاعی
  محل تحصیل یزد  مرد  زن  -  80  یزد دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  1571  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران  1572  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  واحد همدان – غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  1573  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش   1574  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سبزوار -یمین  موسسه غیرانتفاعی ابن  1575  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك   1576  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی احرار   1577  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار - موسسه غیرانتفاعی ادیبان   1578  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق   1579  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی اکباتان   1580  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر   1581  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت   1582  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  شهر اصفهان شاهین -موسسه غیرانتفاعی بنیان   1583  تفاعیغیران
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی بهار   1584  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی بهمنیار   1585  غیرانتفاعی
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 16 صفحه
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  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوي   1586  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  استان قزوین -ارسیان  موسسه غیرانتفاعی پ  1587  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد   1588  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یاسوج - موسسه غیرانتفاعی پویا   1589  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -ویش  موسسه غیرانتفاعی پ  1590  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلپایگان - موسسه غیرانتفاعی پیام گلپایگان   1591  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  المرد -سسه غیرانتفاعی تابناك مو  1592  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین - موسسه غیرانتفاعی تاکستان   1593  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید   1594  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دامغان - موسسه غیرانتفاعی توران   1595  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید   1596  عیغیرانتفا
    مرد  زن  -  80  کوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم   1597  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -نظامی  موسسه غیرانتفاعی حکیم  1598  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان   1599  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غیرانتفاعی خزر   1600  اعیغیرانتف
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون   1601  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی دانشستان   1602  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  الهیجان -موسسه غیرانتفاعی دیلمان   1603  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی رشدیه   1604  عیغیرانتفا
    مرد  زن  -  80  زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه   1605  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی روزبهان   1606  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس   1607  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نیشابور -موسسه غیرانتفاعی سبحان   1608  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی سجاد   1609  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی سراج   1610  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت - موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل   1611  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -نتفاعی شاهرود موسسه غیرا  1612  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس   1613  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش   1614  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سهند تبریز -موسسه غیرانتفاعی شهریاران   1615  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ابهر -رانتفاعی صائب موسسه غی  1616  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان   1617  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مراغه -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه   1618  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی عرفان   1619  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چالوس -اعی عالمه حلی موسسه غیرانتف  1620  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی   1621  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  1622  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان - موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض کاشانی   1623  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوري سپاهان   1624  غیرانتفاعی

  1625  غیرانتفاعی
آبیک  - الدین جمشید کاشانی  موسسه غیرانتفاعی غیاث

  قزوین
    مرد  زن  -  80

    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي   1626  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - د گرگانی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسع  1627  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فن و دانش   1628  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غیرانتفاعی کارون   1629  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غیرانتفاعی کاوش   1630  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه - موسسه غیرانتفاعی کمال  1631  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی کوثر   1632  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  رودبار - موسسه غیرانتفاعی گیل   1633  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قال آق - موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم گلستان   1634  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان   1635  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سنندج - موسسه غیرانتفاعی ماد   1636  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیک   1637  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نور -رویان  - موسسه غیرانتفاعی مازیار   1638  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سلماس - موسسه غیرانتفاعی معراج   1639  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  پارس آباد - موسسه غیرانتفاعی مغان  1640  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق   1641  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان   1642  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف   1643  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی هدف   1644  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل - موسسه غیرانتفاعی هراز   1645  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بیرجند - موسسه غیرانتفاعی هرمزان بیرجند   1646  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرگز -موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا   1647  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت   1648  غیرانتفاعی

  یکیالکترون يدانشکده آموزشها لیمحل تحص  مرد  زن  -  100  دانشگاه شیراز  1649  مجازي
  یکیالکترون يدانشکده آموزشها لیمحل تحص  مرد  زن  100  -  دانشگاه شیراز  1650  مجازي

  
  نولوژي کنترلـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تک204

  قیابزار دق شیگرا  مرد  -  -  18  اي پسران بوشهر آموزشکده فنی و حرفه  1651  روزانه
  قیابزار دق شیگرا  مرد  -  18  -  اي پسران بوشهر آموزشکده فنی و حرفه  1652  روزانه
  قیابزار دق شیگرا  مرد  -  -  18  )شهید یزدان پناه(اي پسران سنندج  آموزشکده فنی و حرفه  1653  روزانه
  قیابزار دق شیگرا  مرد  -  18  -  )شهید یزدان پناه(اي پسران سنندج  آموزشکده فنی و حرفه  1654  روزانه
  گرایش ساخت و تولید  مرد  -  -  18  اي پسران نیشابور آموزشکده فنی و حرفه  1655  روزانه
  یش ابزاردقیقگرا  مرد  -  -  36  )انقالب اسالمی(تهران  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1656  روزانه



 هاي گروه آموزشی فنی و مهندسی رشته/فصل سوم   آزمون کارشناسی ناپیوسته                                  دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 17 صفحه

  کنترلکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي  - 204ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

  1657  روزانه
امام (ساري  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )»ع«محمدباقر
  گرایش ابزار دقیق  ردم  -  -  18

  1658  روزانه
امام (ساري  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )»ع«محمدباقر
  گرایش ابزار دقیق  مرد  -  18  -

  قیابزار دق شیگرا  مرد  -  -  18  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1659  روزانه
  قیابزار دق شیگرا  مرد  -  18  -  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1660  روزانه
  گرایش ابزاردقیق  مرد  -  -  18  کرمانشاه 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1661  روزانه
  گرایش ابزاردقیق  مرد  -  18  -  کرمانشاه 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1662  روزانه

  1663  روزانه
مد شهیدمح(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )منتظري
  گرایش ابزاردقیق  مرد  -  -  20

  1664  روزانه
شهیدمحمد (مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )منتظري
  قیابزاردق شیگرا  مرد  -  20  -

  قیابزار دق شیگرا  مرد  -  -  12  اي پسران بوشهر آموزشکده فنی و حرفه  1665  شبانه
  قیابزار دق شیگرا  مرد  -  12  -  اي پسران بوشهر آموزشکده فنی و حرفه  1666  شبانه
  قیابزار دق شیگرا  مرد  -  -  12  )شهید یزدان پناه(اي پسران سنندج  آموزشکده فنی و حرفه  1667  شبانه
  قیابزار دق شیگرا  مرد  -  12  -  )شهید یزدان پناه(اي پسران سنندج  آموزشکده فنی و حرفه  1668  شبانه
  گرایش ساخت و تولید  مرد  -  -  12  ابوراي پسران نیش آموزشکده فنی و حرفه  1669  شبانه
  گرایش ابزار دقیق  مرد  -  36  -  )انقالب اسالمی(تهران  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1670  شبانه

  1671  شبانه
امام (ساري  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )»ع«محمدباقر
  گرایش ابزار دقیق  مرد  -  -  14

  1672  شبانه
امام (ساري  1ي شماره ا آموزشکده فنی و حرفه

  )»ع«محمدباقر
  گرایش ابزار دقیق  مرد  -  14  -

  قیابزار دق شیگرا  مرد  -  -  12  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1673  شبانه
  قیابزار دق شیگرا  مرد  -  12  -  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1674  شبانه
  گرایش ابزاردقیق  مرد  -  -  18  کرمانشاه 1اي شماره  شکده فنی و حرفهآموز  1675  شبانه
  گرایش ابزاردقیق  مرد  -  18  -  کرمانشاه 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1676  شبانه

  1677  شبانه
شهیدمحمد (مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )منتظري
  گرایش ابزاردقیق  مرد  -  -  16

  1678  شبانه
شهیدمحمد (مشهد  1اي شماره  فنی و حرفهآموزشکده 

  )منتظري
  قیابزاردق شیگرا  مرد  -  16  -

  واحد رشت -گرایش ابزار دقیق   مرد  زن  -  80  واحد رشت -غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  1679  غیرانتفاعی
  گرایش ابزار دقیق  مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی آمل   1680  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك   1681  غیرانتفاعی
  گرایش ابزار دقیق  مرد  زن  -  80  خرمشهر -موسسه غیرانتفاعی اروندان   1682  غیرانتفاعی
  گرایش ابزاردقیق  مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی اکباتان   1683  غیرانتفاعی
  گرایش فرآیند  مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی اکباتان   1684  غیرانتفاعی
  قیابزاردق شیگرا  مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی البرز   1685  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت   1686  غیرانتفاعی
  گرایش ابزاردقیق  مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد   1687  غیرانتفاعی
  گرایش ابزاردقیق  مرد  زن  -  80  چالوس - ویندگان دانش   موسسه غیرانتفاعی پ  1688  غیرانتفاعی
  گرایش ساخت و تولید  مرد  زن  -  80  گلپایگان - موسسه غیرانتفاعی پیام گلپایگان   1689  غیرانتفاعی
  قیابزار دق شیگرا  مرد  زن  -  80  گلپایگان - موسسه غیرانتفاعی پیام گلپایگان   1690  غیرانتفاعی

  گرایش ابزار دقیق  مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید   1691  عیغیرانتفا
  گرایش ابزاردقیق  مرد  -  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان   1692  غیرانتفاعی
  گرایش ساخت و تولید  مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان   1693  غیرانتفاعی
  گرایش فرآیند  مرد  -  -  80  مشهد -یرانتفاعی خراسان موسسه غ  1694  غیرانتفاعی
  قیابزار دق شیگرا  مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون   1695  غیرانتفاعی
  گرایش ابزار دقیق  مرد  زن  -  80  زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه   1696  غیرانتفاعی
  گرایش ابزار دقیق  مرد  زن  -  80  زرندیه -موسسه غیرانتفاعی زرندیه   1697  غیرانتفاعی
  گرایش ابزار دقیق  مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی سراج   1698  غیرانتفاعی
  گرایش ابزاردقیق  مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس   1699  غیرانتفاعی
  دقیقگرایش ابزار  مرد  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش   1700  غیرانتفاعی
  گرایش ساخت و تولید  مرد  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش   1701  غیرانتفاعی
  قیابزار دق شیگرا  مرد  زن  -  80  سهند تبریز -موسسه غیرانتفاعی شهریاران   1702  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی صفاهان   1703  غیرانتفاعی
  گرایش ابزار دقیق  مرد  زن  -  80  رفسنجان -غیرانتفاعی عالمه جعفري موسسه   1704  غیرانتفاعی
  گرایش ابزار دقیق  مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی   1705  غیرانتفاعی
  گرایش ابزاردقیق  مرد  زن  -  80  کاشان - موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض کاشانی   1706  غیرانتفاعی
  گرایش ساخت و تولید  مرد  زن  -  80  کاشان - یرانتفاعی عالمه فیض کاشانی موسسه غ  1707  غیرانتفاعی
  گرایش ابزاردقیق  مرد  زن  -  80  نور -) ره(موسسه غیرانتفاعی عالمه محدث نوري  1708  غیرانتفاعی
  گرایش ابزار دقیق  مرد  زن  -  80  آبیک قزوین - الدین جمشید کاشانی  موسسه غیرانتفاعی غیاث  1709  غیرانتفاعی

  گرایش ابزاردقیق  مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی کوثر   1710  یرانتفاعیغ
  گرایش ابزاردقیق  مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد   1711  غیرانتفاعی
  گرایش ابزار دقیق  مرد  زن  -  80  بندرعباس - موسسه غیرانتفاعی نداي دانش   1712  غیرانتفاعی
  گرایش ابزار دقیق  مرد  زن  -  80  اصفهان - سه غیرانتفاعی نقش جهان موس  1713  غیرانتفاعی
  گرایش ابزاردقیق  مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی هدف   1714  غیرانتفاعی

  یکیالکترون يدانشکده آموزشها لیمحل تحص -گرایش ابزاردقیق  مرد  زن  -  200  دانشگاه شیراز  1715  مجازي
  یکیالکترون يدانشکده آموزشها لیمحل تحص -گرایش ابزاردقیق   مرد  زن  200  -  دانشگاه شیراز  1716  مجازي

  

  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي مخابرات204
    مرد  زن  -  40  دانشگاه تربت حیدریه  1717  روزانه
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  30  مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان  1718  روزانه
    مرد  زن  -  15  بت حیدریهدانشگاه تر  1719  شبانه
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  25  مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان  1720  شبانه
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 18 صفحه

  مخابراتکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي  - 204ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك   1721  غیرانتفاعی
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  80  گرمسار - موسسه غیرانتفاعی ادیبان   1722  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی اکباتان   1723  غیرانتفاعی
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  80  آبیک -نتفاعی بصیر موسسه غیرا  1724  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت   1725  غیرانتفاعی
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت   1726  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شهر اصفهان شاهین -موسسه غیرانتفاعی بنیان   1727  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی بهار   1728  غیرانتفاعی
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی بهار   1729  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد   1730  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  قم -ویش  موسسه غیرانتفاعی پ  1731  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس   1732  غیرانتفاعی
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خاوران   1733  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان   1734  غیرانتفاعی
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  80  مشهد -سه غیرانتفاعی خراسان موس  1735  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خیام   1736  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی دانشستان   1737  غیرانتفاعی
  لگرایش انتقا  مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی رجاء   1738  غیرانتفاعی
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی سجاد   1739  غیرانتفاعی
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی سراج   1740  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  رشت - موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل   1741  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  60  مشهد -ان موسسه غیرانتفاعی سلم  1742  غیرانتفاعی
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  60  مشهد -موسسه غیرانتفاعی سلمان   1743  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش   1744  غیرانتفاعی
  ئیچگرایش سو  مرد  زن  -  80  سهند تبریز -موسسه غیرانتفاعی شهریاران   1745  غیرانتفاعی
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  80  ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب   1746  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی صفاهان   1747  غیرانتفاعی
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی صفاهان   1748  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  بهنمیر بابلسر -عالمه امینی  موسسه غیرانتفاعی  1749  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی   1750  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  کاشان - موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض کاشانی   1751  غیرانتفاعی
  گرایش سوئیج  مرد  زن  -  80  کاشان - موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض کاشانی   1752  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوري سپاهان   1753  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  آبیک قزوین - الدین جمشید کاشانی  موسسه غیرانتفاعی غیاث  1754  غیرانتفاعی
  گرایش سوئیچ  مرد  زن  -  80  آستانه اشرفیه -تان موسسه غیرانتفاعی مهرآس  1755  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -) ص(موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم  1756  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف   1757  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  مرد  زن  -  80  تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت   1758  غیرانتفاعی

  

  شبکه هاي انتقال وتوزیع -رشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي برق ـ کا204
    مرد  -  -  18  اي پسران بهشهر آموزشکده فنی و حرفه  1759  روزانه
    مرد  -  -  12  اي پسران بهشهر آموزشکده فنی و حرفه  1760  شبانه

    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش   1761  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  تهران - موسسه غیرانتفاعی آل طه   1762  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی اکباتان   1763  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت   1764  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی بهمنیار   1765  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  استان قزوین -ارسیان  رانتفاعی پموسسه غی  1766  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  60  شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد   1767  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -ویش  موسسه غیرانتفاعی پ  1768  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلپایگان - موسسه غیرانتفاعی پیام گلپایگان   1769  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید   1770  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون   1771  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی رشدیه   1772  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نیشابور -موسسه غیرانتفاعی سبحان   1773  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - غیرانتفاعی سراج موسسه   1774  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش   1775  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی صدرا   1776  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم   1777  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان - اعی عالمه فیض کاشانی موسسه غیرانتف  1778  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نور -) ره(موسسه غیرانتفاعی عالمه محدث نوري  1779  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی   1780  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کردکوي -موسسه غیرانتفاعی کمیل   1781  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهرآستان   1782  انتفاعیغیر
    60  20  -  80  بندرانزلی -موسسه غیرانتفاعی موج   1783  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف   1784  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی هدف   1785  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  تربت جام -موسسه غیرانتفاعی وحدت   1786  فاعیغیرانت
  

  )ICT(ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 204
  اریمخابرات س شیگرا  مرد  -  -  18  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  1787  روزانه
  اریمخابرات س شیگرا  مرد  -  18  -  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  1788  روزانه
میدان  -محل تشکیل کالسها،تهران  -هاي مخابراتی برداري از سیستم گرایش بهره  مرد  -  -  18  )پور شهیدشمسی(تهران  2اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1789  روزانه

  مرد  -  18  -  )پور شهیدشمسی(تهران  2اي شماره  موزشکده فنی و حرفهآ  1790  روزانه  .باشد یم يمنتظر دیشه ابانیخ يدماوند، روبرو ابانیخ يابتدا) ع(حسین امام
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  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

  اریمخابرات س شیگرا  مرد  -  -  18  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  1791  شبانه
  اریمخابرات س شیگرا  مرد  -  18  -  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  1792  شبانه
میدان  -محل تشکیل کالسها،تهران  -مخابراتیهاي  برداري از سیستم گرایش بهره  مرد  -  -  18  )پور شهیدشمسی(تهران  2اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1793  شبانه

  مرد  -  18  -  )پور شهیدشمسی(تهران  2اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1794  شبانه  .باشد یم يمنتظر دیشه ابانیخ يدماوند، روبرو ابانیخ يابتدا) ع(حسین امام
  واحد همدان - ICTگرایش مدیریت   ردم  زن  -  80  واحد همدان -غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  1795  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  آبیک -موسسه غیرانتفاعی آبا   1796  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش   1797  غیرانتفاعی
  ICTربردهاي گرایش کا  مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی آمل   1798  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  تنکابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان   1799  غیرانتفاعی
  گدایش مخابرات سیار  -  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی ابرار   1800  غیرانتفاعی
  گرایش انتقال  -  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی ابرار   1801  غیرانتفاعی
  گرایش سیستمهاي تحت شبکه  -  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی ابرار   1802  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   -  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی ابرار   1803  غیرانتفاعی
  گرایش کنترل  -  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی ابرار   1804  غیرانتفاعی
  گرایش مخابرات نوري  -  زن  -  80  تهران - موسسه غیرانتفاعی ابرار  1805  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   -  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی ابرار   1806  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك   1807  غیرانتفاعی
  کهگرایش سیستمهاي تحت شب  مرد  زن  -  80  گرمسار - موسسه غیرانتفاعی ادیبان   1808  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   -  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی اطلس   1809  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی   1810  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  ایوانکی -موسسه غیرانتفاعی ایوانکی   1811  غیرانتفاعی
  گرایش دیتا  مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی بهار   1812  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی بهمنیار   1813  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غیرانتفاعی بیهق   1814  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  استان قزوین -رسیان ا موسسه غیرانتفاعی پ  1815  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد   1816  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  فریدونکنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان   1817  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   ردم  زن  -  80  یاسوج - موسسه غیرانتفاعی پویا   1818  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  قم -ویش  موسسه غیرانتفاعی پ  1819  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  چالوس - ویندگان دانش   موسسه غیرانتفاعی پ  1820  غیرانتفاعی
  ICTریت گرایش مدی  مرد  زن  -  80  شیراز - موسسه غیرانتفاعی پیشتازان   1821  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین - موسسه غیرانتفاعی تاکستان   1822  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس   1823  غیرانتفاعی
  کههاي تحت شب گرایش سیستم  مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش   1824  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش   1825  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید   1826  غیرانتفاعی
  گرایش دیتا  مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان  1827  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان  1828  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان  1829  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی چهلستون   1830  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  قوچان -نظامی  موسسه غیرانتفاعی حکیم  1831  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان   1832  غیرانتفاعی
  ICT تیریمد شیگرا  مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی دانشستان   1833  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  قزوین -عی رجاء موسسه غیرانتفا  1834  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی رشدیه   1835  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  برازجان -موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش   1836  غیرانتفاعی
  ش سیستمهاي تحت شبکهگرای  مرد  زن  -  80  زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه   1837  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی روزبهان   1838  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس   1839  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی زند   1840  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  نیشابور -موسسه غیرانتفاعی سبحان   1841  غیرانتفاعی
  گرایش مخابرات سیار  مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی سجاد   1842  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  رشت - موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل   1843  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش   1844  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  60  مشهد -موسسه غیرانتفاعی سلمان   1845  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  60  مشهد -موسسه غیرانتفاعی سلمان   1846  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان -سیلک موسسه غیرانتفاعی   1847  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  کاشان -موسسه غیرانتفاعی سینا   1848  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس   1849  غیرانتفاعی
  ICTردهاي گرایش کارب  مرد  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش   1850  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش   1851  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب   1852  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان   1853  غیرانتفاعی

  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان   1854  یغیرانتفاع
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی صفاهان   1855  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی صفاهان   1856  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  اصفهان -رانتفاعی صنعتی فوالد موسسه غی  1857  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  40  زنجان -موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمان صوفی رازي   1858  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی عرفان   1859  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  رفسنجان -رانتفاعی عالمه جعفري موسسه غی  1860  غیرانتفاعی
  ICTکاربردهاي شیگرا  مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی   1861  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا   1862  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  قزوین -نتفاعی عالمه دهخدا موسسه غیرا  1863  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی   1864  غیرانتفاعی
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  دوره
کدرشته 

  محل
  وزش عالی محل تحصیلنام دانشگاه یا مؤسسه آم

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

  گرایش سیستمهاي تحت شبکه  مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  1865  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  کاشان - موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض کاشانی   1866  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  نور -) ره(موسسه غیرانتفاعی عالمه محدث نوري  1867  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  64  نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی   1868  غیرانتفاعی
  ICTایش کاربردهاي گر  مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوري سپاهان   1869  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوري سپاهان   1870  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی   1871  غیرانتفاعی
  گرایش سیستمهاي تحت شبکه  مرد  زن  -  80  ینآبیک قزو - الدین جمشید کاشانی  موسسه غیرانتفاعی غیاث  1872  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي   1873  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی   1874  غیرانتفاعی
  ICT تیریمد شیگرا  مرد  زن  -  80  قائمشهر -ن موسسه غیرانتفاعی فروردی  1875  غیرانتفاعی
  ICT تیریمد شیگرا  مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فن و دانش   1876  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غیرانتفاعی فناوري آبیدر   1877  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  نز  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کادوس  1878  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غیرانتفاعی کارون   1879  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  )قزوین(شهر صنعتی البرز -موسسه غیرانتفاعی کاسپین   1880  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  80  -  محمودآباد - موسسه غیرانتفاعی کاوش   1881  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی   1882  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی   1883  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  قال قآ - موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم گلستان   1884  غیرانتفاعی
  گرایش مخابرات سیار  مرد  زن  -  80  بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان   1885  غیرانتفاعی
  ICT تیریگرایش مد  مرد  زن  -  80  بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان   1886  غیرانتفاعی
  ICT تیریمد شیگرا  مرد  زن  -  80  سنندج - موسسه غیرانتفاعی ماد   1887  غیرانتفاعی
  ICT يکاربردها شیگرا  مرد  زن  -  80  سنندج - موسسه غیرانتفاعی ماد   1888  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیک   1889  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  سلماس - موسسه غیرانتفاعی معراج   1890  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  اراك -موسسه غیرانتفاعی مهر   1891  غیرانتفاعی
  گرایش سیستمهاي تحت شبکه  مرد  زن  -  80  آبادان -موسسه غیرانتفاعی مهر اروند   1892  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهرآستان   1893  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهرآستان   1894  غیرانتفاعی
  ICT تیریمد شیگرا  مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق   1895  غیرانتفاعی
  ICT يکاربردها شیگرا  مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق   1896  غیرانتفاعی
  گرایش سیستمهاي تحت شبکه  مرد  زن  -  80  ارومیه - وسسه غیرانتفاعی نژند م  1897  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان   1898  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان   1899  غیرانتفاعی
  ICTگرایش کاربردهاي   مرد  زن  -  80  ساري -رانتفاعی هدف موسسه غی  1900  غیرانتفاعی
  ICTگرایش مدیریت   مرد  زن  -  80  بندرگز -موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا   1901  غیرانتفاعی
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  مرد  -  25  -  مرکز آموزش عالی هوانوردي و فرودگاهی کشور  1902  روزانه
شـرایط و ضـوابط    -هندسـی تکنولـوژي تعمیـر و نگهـداري هواپیمـا     عنوان رشته م

  اختصاصی در همین دفترچه درج شده است
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    مرد  -  -  36  اي پسران نیشابور آموزشکده فنی و حرفه  1903  روزانه
    مرد  -  36  -  ران نیشابوراي پس آموزشکده فنی و حرفه  1904  روزانه
    مرد  -  -  18  )شهید محسن مهاجر(اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1905  روزانه
    مرد  -  18  -  )شهید محسن مهاجر(اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1906  روزانه
    مرد  -  -  20  تبریز 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1907  روزانه
    مرد  -  20  -  تبریز 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1908  روزانه
    مرد  -  -  36  )انقالب اسالمی(تهران  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1909  روزانه
    مرد  -  -  32  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1910  روزانه
    مرد  -  32  -  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1911  روزانه
    مرد  -  -  20  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1912  روزانه
    مرد  -  20  -  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1913  روزانه
    مرد  -  -  20  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1914  روزانه
    مرد  -  20  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1915  روزانه
    مرد  زن  20  -  دانشگاه زابل  1916  روزانه
    مرد  زن  -  15  دانشگاه صنعتی ارومیه  1917  روزانه
    مرد  -  -  36  اي پسران نیشابور آموزشکده فنی و حرفه  1918  شبانه
    مرد  -  36  -  ران نیشابوراي پس آموزشکده فنی و حرفه  1919  شبانه
    مرد  -  -  18  )شهید محسن مهاجر(اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1920  شبانه
    مرد  -  18  -  )شهید محسن مهاجر(اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1921  شبانه
    مرد  -  -  12  تبریز 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1922  شبانه
    مرد  -  12  -  تبریز 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1923  شبانه
    مرد  -  36  -  )انقالب اسالمی(تهران  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1924  شبانه
    مرد  -  -  32  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1925  شبانه
    مرد  -  32  -  )هنرشهیدبا(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1926  شبانه
    مرد  -  -  16  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1927  شبانه
    مرد  -  16  -  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1928  شبانه
    مرد  -  -  12  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1929  شبانه
    مرد  -  12  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1930  شبانه
    مرد  زن  30  -  دانشگاه زابل  1931  شبانه
    مرد  زن  -  10  دانشگاه صنعتی ارومیه  1932  شبانه

    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران   1933  غیرانتفاعی
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  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  گرمسار - موسسه غیرانتفاعی ادیبان   1934  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  هرخرمش -موسسه غیرانتفاعی اروندان   1935  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوري   1936  غیرانتفاعی
    35  35  -  70  الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند   1937  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر   1938  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  استان قزوین -ارسیان  موسسه غیرانتفاعی پ  1939  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد   1940  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شهر خمینی - موسسه غیرانتفاعی پاالیش   1941  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك   1942  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین - ان موسسه غیرانتفاعی تاکست  1943  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید   1945  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون   1946  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -پژوهان  موسسه غیرانتفاعی دانش  1947  غیرانتفاعی
    مرد  زن  80  -  سمنان -سه غیرانتفاعی رشد دانش موس  1948  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه   1949  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس   1950  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب   1951  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -تفاعی صنعتی فوالد موسسه غیران  1952  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  64  نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی   1953  غیرانتفاعی
  نیمحل تشکیل کالسها واحد قزو  مرد  زن  -  80  قزوین  - موسسه غیرانتفاعی کار   1954  غیرانتفاعی
  کالسها واحد خرمدره لیل تشکمح  مرد  زن  -  80  قزوین  - موسسه غیرانتفاعی کار   1955  غیرانتفاعی
  کالسها واحد رفسنجان لیمحل تشک  مرد  زن  -  80  قزوین  - موسسه غیرانتفاعی کار   1956  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد   1957  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آباد اصفهان نجف -آباد  موسسه غیرانتفاعی نجف  1958  غیرانتفاعی
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    -  زن  -  18  )»عج«ولی عصر(اي دختران تهران  آموزشکده فنی و حرفه  1959  روزانه
    -  زن  18  -  )»عج«ولی عصر(اي دختران تهران  آموزشکده فنی و حرفه  1960  روزانه

  1961  روزانه
شهید محسن (هان اصف 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  -  18

  1962  روزانه
شهید محسن (اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  18  -

    مرد  -  -  18  )شهیدصدوقی(یزد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1963  روزانه
    دمر  -  18  -  )شهیدصدوقی(یزد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1964  روزانه
    -  زن  -  16  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  1965  روزانه
    -  زن  16  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  1966  روزانه
    -  زن  -  18  )»عج«ولی عصر(اي دختران تهران  آموزشکده فنی و حرفه  1967  شبانه
    -  زن  18  -  )»عج«ولی عصر(دختران تهران  اي آموزشکده فنی و حرفه  1968  شبانه

  1969  شبانه
شهید محسن (اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  -  12

  1970  شبانه
شهید محسن (اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  12  -

    مرد  -  -  18  )شهیدصدوقی(یزد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1971  شبانه
    مرد  -  18  -  )شهیدصدوقی(یزد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1972  شبانه
    -  زن  -  16  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  1973  شبانه
    -  زن  16  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  1974  شبانه

    مرد  زن  -  80  آبیک -نتفاعی آبا موسسه غیرا  1975  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر   1976  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آباد نجف -موسسه غیرانتفاعی جامی   1977  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون   1978  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایالم -سفیر دانش موسسه غیرانتفاعی   1979  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی شاهرود   1980  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا   1981  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )آذرشهر(گوگان -موسسه غیرانتفاعی فخر ایرانیان   1982  غیرانتفاعی
  نیمحل تشکیل کالسها واحد قزو  مرد  زن  -  80  قزوین  - سسه غیرانتفاعی کار مو  1983  غیرانتفاعی
  کالسها واحد رفسنجان لیمحل تشک  مرد  زن  -  80  قزوین  - موسسه غیرانتفاعی کار   1984  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  رودبار - موسسه غیرانتفاعی گیل   1985  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سلماس - موسسه غیرانتفاعی معراج   1986  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک قزوین -موسسه غیرانتفاعی موالنا   1987  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آباد اصفهان نجف -آباد  موسسه غیرانتفاعی نجف  1988  غیرانتفاعی

  

  قالبسازي -ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید206
    مرد  -  -  18  )الحجج ثامن(مشهد  2اي پسران شماره  هآموزشکده فنی و حرف  1989  روزانه
    مرد  -  -  20  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1990  روزانه
    مرد  -  20  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1991  روزانه
    مرد  -  -  18  آمل -) نپسرا(اي عالمه حسن زاده آملی  آموزشکده فنی و حرفه  1992  روزانه
    مرد  -  18  -  آمل -) پسران(اي عالمه حسن زاده آملی  آموزشکده فنی و حرفه  1993  روزانه
    مرد  -  -  12  )الحجج ثامن(مشهد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  1994  شبانه
    مرد  -  -  16  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1995  شبانه

    مرد  -  16  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  1996  بانهش
    مرد  -  -  18  آمل -) پسران(اي عالمه حسن زاده آملی  آموزشکده فنی و حرفه  1997  شبانه
    مرد  -  18  -  آمل -) پسران(اي عالمه حسن زاده آملی  آموزشکده فنی و حرفه  1998  شبانه

    مرد  زن  -  80  قروه -یرانتفاعی ایرانمهر موسسه غ  1999  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  استان قزوین -ارسیان  موسسه غیرانتفاعی پ  2000  غیرانتفاعی
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  قالبسازي -ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید206ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  نس پذیرشج
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  شهر خمینی - موسسه غیرانتفاعی پاالیش   2001  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -پژوهان  موسسه غیرانتفاعی دانش  2002  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی فرزانگان   2003  غیرانتفاعی
  نیمحل تشکیل کالسها واحد قزو  مرد  زن  -  80  قزوین  - سه غیرانتفاعی کار موس  2004  غیرانتفاعی
  کالسها واحد خرمدره لیمحل تشک  مرد  زن  -  80  قزوین  - موسسه غیرانتفاعی کار   2005  غیرانتفاعی
  کالسها واحد رفسنجان لیمحل تشک  مرد  زن  -  80  قزوین  - موسسه غیرانتفاعی کار   2006  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سلماس - موسسه غیرانتفاعی معراج   2007  غیرانتفاعی

  

  جوشکاري -ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي ساخت وتولید206
    مرد  -  -  18  )الحجج ثامن(مشهد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2008  روزانه
    مرد  -  18  -  )الحجج ثامن(مشهد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2009  روزانه
    مرد  -  -  36  )انقالب اسالمی(تهران  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2010  روزانه
    مرد  -  -  18  )الحجج ثامن(مشهد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2011  شبانه
    مرد  -  18  -  )الحجج ثامن(مشهد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2012  شبانه
    مرد  -  36  -  )انقالب اسالمی(تهران  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2013  شبانه

    مرد  زن  -  80  استان قزوین -ارسیان  موسسه غیرانتفاعی پ  2014  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -پژوهان  موسسه غیرانتفاعی دانش  2015  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد   2016  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  64  نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی   2017  غیرانتفاعی
  کالسها واحد رفسنجان لیمحل تشک  مرد  زن  -  80  قزوین  - موسسه غیرانتفاعی کار   2018  غیرانتفاعی

  

  سازه هاي چوبی- ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي صنایع چوب وکاغذ207
    مرد  -  -  18  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  2019  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  2020  روزانه
    مرد  -  -  18  ساري 2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2021  روزانه
    مرد  -  18  -  ساري 2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2022  روزانه
    مرد  -  -  18  آباد کتول اي پسران علی آموزشکده فنی و حرفه  2023  روزانه
    مرد  -  18  -  آباد کتول اي پسران علی آموزشکده فنی و حرفه  2024  روزانه
    مرد  -  -  18  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  2025  روزانه
    مرد  -  18  -  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  2026  روزانه
    مرد  -  -  14  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  2027  شبانه
    مرد  -  14  -  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  2028  شبانه
    مرد  -  -  12  ساري 2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2029  شبانه
    مرد  -  12  -  ساري 2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2030  شبانه

    مرد  -  -  12  آباد کتول اي پسران علی آموزشکده فنی و حرفه  2031  نهشبا
    مرد  -  12  -  آباد کتول اي پسران علی آموزشکده فنی و حرفه  2032  شبانه
    مرد  -  -  18  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  2033  شبانه
    مرد  -  18  -  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  2034  شبانه

    مرد  -  -  80  خوي -موسسه غیرانتفاعی زرینه    2035  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی ساعی   2036  غیرانتفاعی

  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی208
    مرد  -  -  18  اهواز 1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2037  روزانه
    مرد  -  18  -  اهواز 1اي پسران شماره  زشکده فنی و حرفهآمو  2038  روزانه
    مرد  -  -  18  کرمان 2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2039  روزانه
    مرد  -  18  -  کرمان 2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2040  روزانه
    مرد  -  -  18  )الحجج ثامن(مشهد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2041  روزانه
    مرد  -  18  -  )الحجج ثامن(مشهد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2042  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران گرگان آموزشکده فنی و حرفه  2043  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران گرگان آموزشکده فنی و حرفه  2044  روزانه
    -  زن  -  18  هوازاي دختران ا آموزشکده فنی و حرفه  2045  روزانه
    -  زن  18  -  اي دختران اهواز آموزشکده فنی و حرفه  2046  روزانه
    -  زن  -  18  اي دختران تبریز آموزشکده فنی و حرفه  2047  روزانه
    -  زن  18  -  اي دختران تبریز آموزشکده فنی و حرفه  2048  روزانه
    -  زن  -  18  )»عج«ولی عصر(اي دختران تهران  آموزشکده فنی و حرفه  2049  روزانه
    -  زن  18  -  )»عج«ولی عصر(اي دختران تهران  آموزشکده فنی و حرفه  2050  روزانه
    مرد  -  -  12  اهواز 1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2051  شبانه
    مرد  -  12  -  اهواز 1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2052  شبانه
    مرد  -  -  14  کرمان 2پسران شماره  اي آموزشکده فنی و حرفه  2053  شبانه
    مرد  -  14  -  کرمان 2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2054  شبانه
    مرد  -  -  18  )الحجج ثامن(مشهد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2055  شبانه
    مرد  -  18  -  )الحجج ثامن(مشهد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2056  شبانه
    مرد  -  -  12  اي پسران گرگان آموزشکده فنی و حرفه  2057  شبانه
    مرد  -  12  -  اي پسران گرگان آموزشکده فنی و حرفه  2058  شبانه
    -  زن  -  12  اي دختران اهواز آموزشکده فنی و حرفه  2059  شبانه
    -  زن  12  -  اي دختران اهواز آموزشکده فنی و حرفه  2060  شبانه
    -  زن  -  12  اي دختران تبریز ده فنی و حرفهآموزشک  2061  شبانه
    -  زن  12  -  اي دختران تبریز آموزشکده فنی و حرفه  2062  شبانه
    -  زن  -  18  )»عج«ولی عصر(اي دختران تهران  آموزشکده فنی و حرفه  2063  شبانه
    -  زن  18  -  )»عج«ولی عصر(اي دختران تهران  آموزشکده فنی و حرفه  2064  شبانه
    مرد  زن  -  80  نکا -سازان  موسسه غیرانتفاعی اندیشه  2065  یغیرانتفاع

    مرد  زن  -  80  مهرفارس - پارسموسسه غیرانتفاعی   3035  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شهر خمینی - موسسه غیرانتفاعی پاالیش   2066  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش   2067  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  آباد نجف -موسسه غیرانتفاعی جامی   2068  تفاعیغیران
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  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی208ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  یرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهانموسسه غ  2069  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بوشهر - موسسه غیرانتفاعی خرد   2070  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس   2071  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان -موسسه غیرانتفاعی سینا   2072  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -فاعی صبا موسسه غیرانت  2073  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  2074  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غیرانتفاعی کاوش   2075  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جیرفت - موسسه غیرانتفاعی نگین جیرفت   2076  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  15  میمه - نتفاعی نور دانش موسسه غیرا  2077  غیرانتفاعی

  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي ساختمان209
    مرد  -  -  20  )دارالفنون(اي پسران بجنورد  آموزشکده فنی و حرفه  2078  روزانه
    مرد  -  20  -  )دارالفنون(اي پسران بجنورد  آموزشکده فنی و حرفه  2079  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران رامسر حرفه آموزشکده فنی و  2080  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  2081  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  2082  روزانه
    مرد  -  -  20  اي پسران سبزوار آموزشکده فنی و حرفه  2083  روزانه
    مرد  -  20  -  اراي پسران سبزو آموزشکده فنی و حرفه  2084  روزانه
    مرد  -  -  18  )»ع«امام محمدباقر(ساري  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2085  روزانه
    مرد  -  18  -  )»ع«امام محمدباقر(ساري  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2086  روزانه
    مرد  -  -  18  کرمانشاه 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2087  روزانه
    مرد  -  18  -  کرمانشاه 1اي شماره  زشکده فنی و حرفهآمو  2088  روزانه
    مرد  -  -  18  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  2089  روزانه
    مرد  -  18  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  2090  روزانه
  .این دانشکده در شهرستان کردکوي استان گلستان واقع است  مرد  -  -  18  )»ع«امام علی(اي پسران کردکوي  دانشکده فنی و حرفه  2091  روزانه
  .این دانشکده در شهرستان کردکوي استان گلستان واقع است  مرد  -  18  -  )»ع«امام علی(اي پسران کردکوي  دانشکده فنی و حرفه  2092  روزانه
  سفردو یدانشکده فن لیمحل تحص  مرد  -  -  45  دانشگاه بیرجند  2093  روزانه

  مرد  زن  -  24  دانشگاه تبریز  2094  روزانه
ـ     یو مهندسـ  یدانشکده فن لیمحل تحص باشـد   یمرنـدواقع در شهرسـتان مرنـد م

  خوابگاه ندارد يدرقبال اعطا يتعهد چیوه
    مرد  زن  -  40  دانشگاه تربت حیدریه  2095  روزانه
    مرد  زن  30  -  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   2096  روزانه
    مرد  -  -  16  )دارالفنون(اي پسران بجنورد  آموزشکده فنی و حرفه  2097  شبانه
    مرد  -  16  -  )دارالفنون(اي پسران بجنورد  آموزشکده فنی و حرفه  2098  شبانه
    مرد  -  -  12  اي پسران رامسر آموزشکده فنی و حرفه  2099  شبانه
    مرد  -  -  18  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  2100  شبانه
    مرد  -  18  -  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  2101  شبانه
    مرد  -  -  16  اي پسران سبزوار آموزشکده فنی و حرفه  2102  شبانه
    مرد  -  16  -  اي پسران سبزوار آموزشکده فنی و حرفه  2103  شبانه
    مرد  -  -  14  )»ع«امام محمدباقر(ساري  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2104  شبانه
    مرد  -  14  -  )»ع«امام محمدباقر(ساري  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2105  شبانه
    مرد  -  -  14  کرمانشاه 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2106  شبانه
    مرد  -  14  -  کرمانشاه 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2107  شبانه
    مرد  -  -  12  )انپسر(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  2108  شبانه
    مرد  -  12  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  2109  شبانه
  .این دانشکده در شهرستان کردکوي استان گلستان واقع است  مرد  -  -  14  )»ع«امام علی(اي پسران کردکوي  دانشکده فنی و حرفه  2110  شبانه
  .این دانشکده در شهرستان کردکوي استان گلستان واقع است  مرد  -  14  -  )»ع«امام علی(کوي اي پسران کرد دانشکده فنی و حرفه  2111  شبانه

  مرد  زن  -  16  دانشگاه تبریز  2112  شبانه
ـ     یو مهندسـ  یدانشکده فن لیمحل تحص باشـد   یمرنـدواقع در شهرسـتان مرنـد م

  ارائه خوابگاه ندارد يدراعطا يتعهد چیوه
    مرد  زن  -  15  دانشگاه تربت حیدریه  2113  شبانه
    مرد  زن  15  -  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   2114  شبانه

    مرد  زن  -  80  واحد رشت -غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  2115  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی آمل   2116  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك   2117  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی اسرار   2118  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق   2119  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  70  الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند   2120  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژي   2121  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  ایوانکی -موسسه غیرانتفاعی ایوانکی   2122  یغیرانتفاع
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت   2123  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مهرفارس - پارسموسسه غیرانتفاعی   3036  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فریدونکنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان   2124  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك   2125  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید   2126  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دامغان - موسسه غیرانتفاعی توران   2127  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش   2128  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید   2129  تفاعیغیران
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان  2130  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان  2131  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم   2132  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خاوران   2133  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غیرانتفاعی خزر   2134  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون   2135  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -پژوهان  موسسه غیرانتفاعی دانش  2136  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی روزبهان   2137  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی سارویه   2138  غیرانتفاعی



 هاي گروه آموزشی فنی و مهندسی رشته/فصل سوم   آزمون کارشناسی ناپیوسته                                  دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 24 صفحه

  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي ساختمان209ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 سالنیم

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی ساریان   2139  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نیشابور -موسسه غیرانتفاعی سبحان   2140  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی سجاد   2141  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - عی سراج موسسه غیرانتفا  2142  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش   2143  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان -موسسه غیرانتفاعی سینا   2144  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی شاهرود   2145  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس   2146  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سهند تبریز -موسسه غیرانتفاعی شهریاران   2147  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی   2148  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب   2149  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -فاعی صالحان موسسه غیرانت  2150  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی عرفان   2151  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار -موسسه غیرانتفاعی عالءالدوله سمنانی   2152  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري   2153  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  64  نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی   2154  غیرانتفاعی

  2155  غیرانتفاعی
شهرك (اراك - موسسه غیرانتفاعی علم گستر مهاجران 

  )مهاجران
    مرد  زن  -  80

    مرد  زن  -  80  گرمسار -موسسه غیرانتفاعی علوم و توسعه آریا   2156  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )بابل(امیرکال -آریان  يموسسه غیرانتفاعی علوم و فناور  2157  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم  2158  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  میانه - القضات  موسسه غیرانتفاعی عین  2159  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )آذرشهر(گوگان -موسسه غیرانتفاعی فخر ایرانیان   2160  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی فرزانگان   2161  تفاعیغیران
    مرد  زن  -  80  رامسر -موسسه غیرانتفاعی کسري   2162  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی کمال   2163  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی کوثر   2164  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  رودبار - موسسه غیرانتفاعی گیل   2165  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی   2166  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نور -رویان  - موسسه غیرانتفاعی مازیار   2167  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبادان -موسسه غیرانتفاعی مهر اروند   2168  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی مهرآوران   2169  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک قزوین -موسسه غیرانتفاعی موالنا   2170  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق   2171  غیرانتفاعی
  ساختمان یعموم ياکاره شیگرا  مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد   2172  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آباد اصفهان نجف -آباد  موسسه غیرانتفاعی نجف  2173  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل - موسسه غیرانتفاعی هراز   2174  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرگز -موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا   2175  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین   2176  غیرانتفاعی

  

  يراهساز يتکنولوژ یـ کارشناسی ناپیوسته مهندس209
    مرد  -  -  18  ))ع(امام علی(یزد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2177  روزانه
    مرد  -  18  -  ))ع(امام علی(یزد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2178  روزانه
    مرد  -  -  18  تبریز 1اي شماره  حرفهآموزشکده فنی و   2179  روزانه
    مرد  -  18  -  تبریز 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2180  روزانه
    مرد  -  -  18  ))ع(امام علی(یزد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2181  شبانه
    مرد  -  18  -  ))ع(امام علی(یزد  2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2182  شبانه

    مرد  -  -  18  تبریز 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2183  بانهش
    مرد  -  18  -  تبریز 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2184  شبانه

    مرد  زن  -  80  آباد اصفهان نجف -آباد  موسسه غیرانتفاعی نجف  2185  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین   2186  غیرانتفاعی

  

  آب وفاضالب -ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي عمران 209
    35  35  -  70  الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند   2187  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غیرانتفاعی بیهق   2188  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فریدونکنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان   2189  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك   2190  رانتفاعیغی
    مرد  زن  -  80  فومن -موسسه غیرانتفاعی دامون   2191  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی سارویه   2192  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی سراج   2193  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان -موسسه غیرانتفاعی سینا   2194  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی شاهرود   2195  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی عرفان   2196  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شهر شاهین -موسسه غیرانتفاعی عقیق   2197  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار -یرانتفاعی عالءالدوله سمنانی موسسه غ  2198  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار -موسسه غیرانتفاعی علوم و توسعه آریا   2199  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان - موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه   2200  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی   2201  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قال آق - موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم گلستان   2202  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد   2203  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آباد اصفهان نجف -آباد  موسسه غیرانتفاعی نجف  2204  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بروجرد - موسسه غیرانتفاعی یاسین  2205  غیرانتفاعی

  



 هاي گروه آموزشی فنی و مهندسی رشته/فصل سوم   آزمون کارشناسی ناپیوسته                                  دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 25 صفحه

  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر210

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  -  -  18  اي پسران اراك آموزشکده فنی و حرفه  2206  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران اراك آموزشکده فنی و حرفه  2207  روزانه
    مرد  -  -  18  )دارالفنون(اي پسران بجنورد  آموزشکده فنی و حرفه  2208  روزانه
    مرد  -  18  -  )دارالفنون(اي پسران بجنورد  آموزشکده فنی و حرفه  2209  روزانه
    مرد  -  -  18  )هید یزدان پناهش(اي پسران سنندج  آموزشکده فنی و حرفه  2210  روزانه
    مرد  -  18  -  )شهید یزدان پناه(اي پسران سنندج  آموزشکده فنی و حرفه  2211  روزانه
    -  زن  -  18  اي دختران بجنورد آموزشکده فنی و حرفه  2212  روزانه
    -  زن  18  -  اي دختران بجنورد آموزشکده فنی و حرفه  2213  روزانه
    مرد  -  -  32  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  حرفهآموزشکده فنی و   2214  روزانه
    مرد  -  32  -  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2215  روزانه

  مرد  -  -  18  )پور شهیدشمسی(تهران  2اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2216  روزانه
 ياوند، روبـرو دم ابانیخ يابتدا) ع(حسین میدان امام -محل تشکیل کالسها،تهران 

  .باشد یم يمنتظر دیشه ابانیخ
    مرد  -  -  18  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  2217  روزانه
    مرد  -  18  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  2218  روزانه
    -  زن  -  16  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  2219  روزانه
    -  زن  16  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  2220  روزانه
  فردوس یدانشکده فن لیمحل تحص  25  25  -  50  دانشگاه بیرجند  2221  روزانه
    مرد  زن  -  40  دانشگاه تربت حیدریه  2222  روزانه
    مرد  زن  -  25  دانشگاه زنجان  2223  روزانه
  محل تحصیل دانشکده زرند  مرد  زن  -  30  اهنرکرماندانشگاه شهیدب  2224  روزانه
    مرد  زن  -  10  دانشگاه صنعتی سیرجان  2225  روزانه
  آبادکتول یدانشکده عل لیمحل تحص  مرد  -  -  15  گرگان -دانشگاه گلستان   2226  روزانه
    مرد  زن  -  30  مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان  2227  روزانه
    مرد  -  -  20  عالی شهرضامرکز آموزش   2228  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران اراك آموزشکده فنی و حرفه  2229  شبانه
    مرد  -  18  -  اي پسران اراك آموزشکده فنی و حرفه  2230  شبانه
    مرد  -  -  18  )دارالفنون(اي پسران بجنورد  آموزشکده فنی و حرفه  2231  شبانه
    مرد  -  18  -  )دارالفنون(رد اي پسران بجنو آموزشکده فنی و حرفه  2232  شبانه
    مرد  -  -  18  )شهید یزدان پناه(اي پسران سنندج  آموزشکده فنی و حرفه  2233  شبانه
    مرد  -  18  -  )شهید یزدان پناه(اي پسران سنندج  آموزشکده فنی و حرفه  2234  شبانه
    -  زن  -  12  اي دختران بجنورد آموزشکده فنی و حرفه  2235  شبانه
    -  زن  12  -  اي دختران بجنورد زشکده فنی و حرفهآمو  2236  شبانه
    مرد  -  -  32  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2237  شبانه
    مرد  -  32  -  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2238  شبانه

  مرد  -  18  -  )پور شهیدشمسی(تهران  2اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2239  شبانه
 يدماوند، روبـرو  ابانیخ يابتدا) ع(حسین میدان امام -محل تشکیل کالسها،تهران 

  .باشد یم يمنتظر دیشه ابانیخ
    مرد  -  -  12  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  2240  شبانه
    مرد  -  12  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  2241  شبانه
    -  زن  -  16  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  2242  شبانه
    -  زن  16  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  2243  شبانه
    مرد  زن  -  15  دانشگاه تربت حیدریه  2244  شبانه
    مرد  زن  40  -  دانشگاه جهرم  2245  شبانه
    مرد  زن  -  10  دانشگاه زنجان  2246  شبانه
  محل تحصیل دانشکده زرند  مرد  زن  -  35  دانشگاه شهیدباهنرکرمان  2247  شبانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه صنعتی سیرجان  2248  شبانه
  آبادکتول یدانشکده عل لیمحل تحص  مرد  -  -  10  گرگان -دانشگاه گلستان   2249  شبانه
    مرد  نز  -  25  مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان  2250  شبانه
    مرد  -  -  30  مرکز آموزش عالی شهرضا  2251  شبانه

    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال   2252  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران  2253  غیرانتفاعی
  ریزدمحل تحصیل اشکذ  مرد  زن  -  80  یزد دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  2254  غیرانتفاعی
  محل تحصیل یزد  مرد  زن  -  80  یزد دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  2255  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران  2256  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  واحد رشت -غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  2257  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  واحد همدان – جهاد دانشگاهیغیرانتفاعی  هموسس  2258  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  واحد کاشمر – غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  2259  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک قزوین -موسسه غیرانتفاعی  اوج   2260  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک -موسسه غیرانتفاعی آبا   2261  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -سسه غیرانتفاعی آپادانا مو  2262  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق   2263  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش   2264  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  تهران - موسسه غیرانتفاعی آل طه   2265  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -فاعی آمل موسسه غیرانت  2266  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان   2267  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سبزوار -یمین  موسسه غیرانتفاعی ابن  2268  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك   2269  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت - موسسه غیرانتفاعی احرار  2270  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران   2271  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار - موسسه غیرانتفاعی ادیبان   2272  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  خرمشهر -موسسه غیرانتفاعی اروندان   2273  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی اسرار   2274  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق   2275  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی اطلس   2276  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی   2277  غیرانتفاعی
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  افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي نرم  -210ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوري   2278  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یزد - ) ع(جواد  موسسه غیرانتفاعی امام  2279  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نهاوند -موسسه غیرانتفاعی امید   2280  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فوالدشهر اصفهان - موسسه غیرانتفاعی امین   2281  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جهرم -موسسه غیرانتفاعی اندیشه   2282  غیرانتفاعی
    ردم  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژي   2283  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر   2284  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مالیر -موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه   2285  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایوانکی -موسسه غیرانتفاعی ایوانکی   2286  غیرانتفاعی
    مرد  نز  -  80  ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر   2287  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی برآیند   2288  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک -موسسه غیرانتفاعی بصیر   2289  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت   2290  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شهر اصفهان شاهین -موسسه غیرانتفاعی بنیان   2291  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی بهار   2292  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی بهمنیار   2293  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمدیه استان قزوین -موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش   2294  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غیرانتفاعی بیهق   2295  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوي   2296  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا   2297  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  استان قزوین -ارسیان  موسسه غیرانتفاعی پ  2298  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یرازش -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد   2299  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فریدونکنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان   2300  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دختر لرستان پل -دختر  موسسه غیرانتفاعی پل  2301  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یاسوج - موسسه غیرانتفاعی پویا   2302  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -ش وی موسسه غیرانتفاعی پ  2303  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چالوس - ویندگان دانش   موسسه غیرانتفاعی پ  2304  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلپایگان - موسسه غیرانتفاعی پیام گلپایگان   2305  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فردوس -موسسه غیرانتفاعی پیروزان  2306  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز - عی پیشتازان موسسه غیرانتفا  2307  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین - موسسه غیرانتفاعی تاکستان   2308  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم - موسسه غیرانتفاعی تعالی   2309  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید   2310  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دامغان - غیرانتفاعی توران موسسه   2311  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس   2312  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی جابرابن حیان   2313  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید   2314  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ی جهاد دانشگاهی اصفهانموسسه غیرانتفاع  2315  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان  2316  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه  2317  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم   2318  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی چهلستون   2319  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی   2320  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -نظامی  موسسه غیرانتفاعی حکیم  2321  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حکیمان   2322  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خاوران   2323  اعیغیرانتف
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان   2324  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بوشهر - موسسه غیرانتفاعی خرد   2325  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر   2326  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خیام   2327  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون   2328  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فومن -موسسه غیرانتفاعی دامون   2329  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یاسوج - موسسه غیرانتفاعی دانا   2330  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -انتفاعی دانشستان موسسه غیر  2331  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی دانشوران   2332  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی رجاء   2333  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی رسالت   2334  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -دیه موسسه غیرانتفاعی رش  2335  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه - موسسه غیرانتفاعی رضویه   2336  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  برازجان -موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش   2337  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اهواز -موسسه غیرانتفاعی رهنما  2338  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه   2339  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی روزبهان   2340  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس   2341  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زرندیه -موسسه غیرانتفاعی زرندیه   2342  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی زند   2343  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی ساریان   2344  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی ساعی   2345  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نیشابور -موسسه غیرانتفاعی سبحان   2346  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل -موسسه غیرانتفاعی سبالن   2347  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی سجاد   2348  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی سراج   2349  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت - موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل   2350  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش   2351  غیرانتفاعی
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  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر 210 ادامه

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  60  مشهد -موسسه غیرانتفاعی سلمان   2352  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -ه غیرانتفاعی سمنگان موسس  2353  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چناران - موسسه غیرانتفاعی سناباد   2354  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی سهروردي   2355  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان -موسسه غیرانتفاعی سیلک   2356  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان -عی سینا موسسه غیرانتفا  2357  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز   2358  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی شاهرود   2359  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان   2360  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن - ی شفق موسسه غیرانتفاع  2361  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی شکوه شرق   2362  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس   2363  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش   2364  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  خمین - تاب موسسه غیرانتفاعی شهرآف  2365  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آستارا -موسسه غیرانتفاعی شهریار   2366  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی   2367  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهیدرضایی   2368  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ابهر -نتفاعی صائب موسسه غیرا  2369  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان   2370  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا   2371  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی صدرا   2372  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -  موسسه غیرانتفاعی صفاهان  2373  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد   2374  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم   2375  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران   2376  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مراغه -تفاعی صنعتی مراغه موسسه غیران  2377  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چالوس - موسسه غیرانتفاعی طبرستان   2378  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غیرانتفاعی طبري   2379  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  40  زنجان -موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمان صوفی رازي   2380  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - سسه غیرانتفاعی عرفان مو  2381  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شهر شاهین -موسسه غیرانتفاعی عقیق   2382  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بهنمیر بابلسر -موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی   2383  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري   2384  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی   2385  تفاعیغیران
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا   2386  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی   2387  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  2388  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان - موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض کاشانی   2389  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی   2390  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نور -) ره(موسسه غیرانتفاعی عالمه محدث نوري  2391  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  64  نایین -ه نایینی موسسه غیرانتفاعی عالم  2392  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیروان -موسسه غیرانتفاعی علم و ادب نوین   2393  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی علم و فن   2394  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوري سپاهان   2395  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )بابل(امیرکال -آریان  يموسسه غیرانتفاعی علوم و فناور  2396  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم  2397  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان - موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه   2398  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  میانه - القضات  موسسه غیرانتفاعی عین  2399  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  40  قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی   2400  غیرانتفاعی
    مرد  زن  40  -  قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی   2401  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک قزوین - الدین جمشید کاشانی  موسسه غیرانتفاعی غیاث  2402  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )آذرشهر(گوگان -اعی فخر ایرانیان موسسه غیرانتف  2403  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي   2404  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی   2405  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی فردوس   2406  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یجانرال - فرهمندموسسه غیرانتفاعی   3032  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فن و دانش   2407  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غیرانتفاعی فناوري آبیدر   2408  غیرانتفاعی
    -  نز  -  80  شهر اصفهان خمینی -االسالم  موسسه غیرانتفاعی فیض  2409  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر   2410  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کادوس  2411  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غیرانتفاعی کارون   2412  غیرانتفاعی
    مرد  نز  -  80  )قزوین(شهر صنعتی البرز -موسسه غیرانتفاعی کاسپین   2413  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غیرانتفاعی کاوش   2414  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب   2415  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی کرمان   2416  غیرانتفاعی
    دمر  زن  -  80  رامسر -موسسه غیرانتفاعی کسري   2417  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کردکوي -موسسه غیرانتفاعی کمیل   2418  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی کوثر   2419  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کوشیار   2420  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سمنان - موسسه غیرانتفاعی کومش   2421  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی گلستان   2422  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غیرانتفاعی گنجنامه   2423  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  رودبار - موسسه غیرانتفاعی گیل   2424  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی   2425  غیرانتفاعی
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  شناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترـ کار 210ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  قال آق - موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم گلستان   2426  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان   2427  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سنندج - موسسه غیرانتفاعی ماد   2428  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیک   2429  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نور -رویان  - موسسه غیرانتفاعی مازیار   2430  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  پارس آباد - یرانتفاعی مغانموسسه غ  2431  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل - موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی   2432  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اراك -موسسه غیرانتفاعی مهر   2433  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبادان -موسسه غیرانتفاعی مهر اروند   2434  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفیه -یرانتفاعی مهرآستان موسسه غ  2435  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی مهرآوران   2436  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرانزلی -موسسه غیرانتفاعی مهرآیین   2437  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محالت - موسسه غیرانتفاعی مهرگان   2438  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق   2439  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد   2440  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -) ص(موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم  2441  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه - موسسه غیرانتفاعی نژند   2442  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان   2443  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جیرفت - موسسه غیرانتفاعی نگین جیرفت   2444  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )لرستان(کوهدشت -موسسه غیرانتفاعی نوآوران   2445  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل -موسسه غیرانتفاعی نوین   2446  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما   2447  اعیغیرانتف
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف   2448  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی هدف   2449  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بیرجند - موسسه غیرانتفاعی هرمزان بیرجند   2450  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غیرانتفاعی هگمتانه   2451  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرگز -موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا   2452  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مهاباد - موسسه غیرانتفاعی هیمن   2453  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین   2454  غیرانتفاعی

  یکیالکترون يدانشکده آموزشها لیمحل تحص  مرد  زن  -  200  گاه شیرازدانش  2455  مجازي
  یکیالکترون يدانشکده آموزشها لیمحل تحص  مرد  زن  200  -  دانشگاه شیراز  2456  مجازي
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    مرد  -  -  20  مرکز آموزش عالی شهرضا  2457  روزانه
    مرد  -  -  35  مرکز آموزش عالی شهرضا  2458  شبانه

    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال   2459  غیرانتفاعی
  محل تحصیل یزد  مرد  زن  -  80  یزد دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  2460  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران  2461  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  واحد همدان – غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  2462  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک قزوین -موسسه غیرانتفاعی  اوج   2463  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  60  موسسه غیرانتفاعی آباده  2464  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی ابرار   2465  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سبزوار -یمین  ه غیرانتفاعی ابنموسس  2466  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار - موسسه غیرانتفاعی ادیبان   2467  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق   2468  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی اطلس   2469  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -فاعی افضل کرمانی موسسه غیرانت  2470  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مالیر -موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه   2471  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایوانکی -موسسه غیرانتفاعی ایوانکی   2472  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی بهار   2473  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - یرانتفاعی بهمنیار موسسه غ  2474  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا   2475  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -ویش  موسسه غیرانتفاعی پ  2476  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چالوس - ویندگان دانش   موسسه غیرانتفاعی پ  2477  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلپایگان - انتفاعی پیام گلپایگان موسسه غیر  2478  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فردوس -موسسه غیرانتفاعی پیروزان  2479  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز - موسسه غیرانتفاعی پیشتازان   2480  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دامغان - موسسه غیرانتفاعی توران   2481  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جیرفت -غیرانتفاعی جاوید  موسسه  2482  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه  2483  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خاوران   2484  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خراسان   2485  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -رانتفاعی خیام موسسه غی  2486  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون   2487  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی رجاء   2488  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اهواز -موسسه غیرانتفاعی رهنما  2489  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -رس موسسه غیرانتفاعی زاگ  2490  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی سجاد   2491  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی سراج   2492  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش   2493  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب   2494  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم   2495  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی عرفان   2496  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا   2497  غیرانتفاعی
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  سخت افزار کامپیوتر ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي 210ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  نور -) ره(موسسه غیرانتفاعی عالمه محدث نوري  2498  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  اصفهان -سپاهان موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوري   2499  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  )آذرشهر(گوگان -موسسه غیرانتفاعی فخر ایرانیان   2500  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي   2501  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی   2502  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غیرانتفاعی فناوري آبیدر   2503  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  اهواز-موسسه غیرانتفاعی کارون   2504  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  )قزوین(شهر صنعتی البرز -موسسه غیرانتفاعی کاسپین   2505  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب   2506  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی کوثر   2507  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  قال آق - موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم گلستان   2508  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان   2509  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  اراك -موسسه غیرانتفاعی مهر   2510  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهرآستان   2511  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی مهرآوران   2512  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق   2513  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد   2514  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  ارومیه - موسسه غیرانتفاعی نژند   2515  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  اردبیل -موسسه غیرانتفاعی نوین   2516  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی هدف   2517  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  آمل - موسسه غیرانتفاعی هراز   2518  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  بندرگز -موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا   2519  عیغیرانتفا

    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین   2520  غیرانتفاعی

  یکیالکترون يدانشکده آموزشها لیمحل تحص  مرد  زن  -  200  دانشگاه شیراز  2521  مجازي

  یکیالکترون يشهادانشکده آموز لیمحل تحص  مرد  زن  200  -  دانشگاه شیراز  2522  مجازي
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    مرد  -  -  20  )شهید محسن مهاجر(اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2523  روزانه

    مرد  -  20  -  )شهید محسن مهاجر(اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2524  روزانه

    مرد  -  -  18  )شهیدصدوقی(یزد  1اي شماره  شکده فنی و حرفهآموز  2525  روزانه

    مرد  -  18  -  )شهیدصدوقی(یزد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2526  روزانه

    مرد  -  -  16  )شهید محسن مهاجر(اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2527  شبانه

    مرد  -  16  -  )شهید محسن مهاجر( اصفهان 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2528  شبانه

    مرد  -  -  18  )شهیدصدوقی(یزد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2529  شبانه

    مرد  -  18  -  )شهیدصدوقی(یزد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2530  شبانه

    مرد  -  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد   2531  غیرانتفاعی

    مرد  -  -  80  آبادان -موسسه غیرانتفاعی مهر اروند   2532  غیرانتفاعی

    مرد  -  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان   2533  غیرانتفاعی
  

  یصنعت کیسرام يکاربرد - یعلم وستهیناپ یـ کارشناس211
    مرد  -  -  18  اي پسران میبد آموزشکده فنی و حرفه  2534  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران میبد آموزشکده فنی و حرفه  2535  روزانه
    مرد  -  -  14  اي پسران میبد آموزشکده فنی و حرفه  2536  شبانه
    مرد  -  14  -  اي پسران میبد آموزشکده فنی و حرفه  2537  شبانه

  

  ـ کارشناسی ناپیوسته مراقبت پرواز212
  شرایط و ضوابط اختصاصی در همین دفترچه راهنما درج شده است-نیمه متمرکز  مرد  -  15  -  مرکز آموزش عالی هوانوردي و فرودگاهی کشور  2538  روزانه

  

  کاربردي مهندسی معدن-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 213
    مرد  -  -  18  کرمان 2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2539  روزانه

    مرد  -  18  -  کرمان 2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2540  روزانه

  محل تحصیل دانشکده زرند-استخراج شیگرا  مرد  زن  -  30  دانشگاه شهیدباهنرکرمان  2541  روزانه

    مرد  -  -  14  کرمان 2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2542  شبانه

    مرد  -  14  -  کرمان 2اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2543  شبانه

  محل تحصیل دانشکده زرند-استخراج شیگرا  مرد  زن  -  35  دانشگاه شهیدباهنرکرمان  2544  شبانه

  اکتشاف شیگرا  مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان  2545  غیرانتفاعی

  عنوان رشته مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیر زمینی  مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري   2546  غیرانتفاعی
  

  کاربردي معماري-ه علمیـ کارشناسی ناپیوست214
    مرد  -  -  18  اي پسران اردبیل آموزشکده فنی و حرفه  2547  روزانه
    مرد  -  12  -  اي پسران اردبیل آموزشکده فنی و حرفه  2548  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  2549  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  2550  روزانه
    مرد  -  -  18  )دارالفنون(اي پسران بجنورد  آموزشکده فنی و حرفه  2551  روزانه
    مرد  -  18  -  )دارالفنون(اي پسران بجنورد  آموزشکده فنی و حرفه  2552  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران بندرعباس آموزشکده فنی و حرفه  2553  روزانه
    مرد  -  18  -  ران بندرعباساي پس آموزشکده فنی و حرفه  2554  روزانه
    مرد  -  -  18  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3033  روزانه
    مرد  -  -  18  )شهید مفتح(همدان  1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2555  روزانه
    دمر  -  18  -  )شهید مفتح(همدان  1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2556  روزانه



 هاي گروه آموزشی فنی و مهندسی رشته/فصل سوم   آزمون کارشناسی ناپیوسته                                  دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 30 صفحه

  کاربردي معماري-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی214ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    -  زن  -  18  آمل - ) دختران(اي توحید  آموزشکده فنی و حرفه  2557  روزانه

    -  زن  18  -  آمل - ) دختران(اي توحید  ه فنی و حرفهآموزشکد  2558  روزانه

    -  زن  -  18  اي دختران ایالم آموزشکده فنی و حرفه  2559  روزانه

    -  زن  18  -  اي دختران ایالم آموزشکده فنی و حرفه  2560  روزانه

    -  زن  -  18  اي دختران ساري آموزشکده فنی و حرفه  2561  روزانه

    -  زن  -  18  اي دختران گرگان رفهآموزشکده فنی و ح  2562  روزانه
    -  زن  18  -  اي دختران گرگان آموزشکده فنی و حرفه  2563  روزانه

    مرد  -  -  18  تبریز 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2564  روزانه

    مرد  -  18  -  تبریز 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2565  روزانه

    مرد  -  -  18  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1 اي شماره آموزشکده فنی و حرفه  2566  روزانه

    مرد  -  18  -  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2567  روزانه

    مرد  -  -  18  )شهیدصدوقی(یزد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2568  روزانه

    مرد  -  18  -  )شهیدصدوقی(یزد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2569  روزانه

    مرد  -  -  18  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  2570  روزانه

    مرد  -  18  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  2571  روزانه

    -  زن  -  16  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  2572  روزانه

    -  زن  16  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  2573  روزانه

    مرد  -  -  18  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  2574  روزانه

    مرد  -  18  -  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  2575  روزانه

    مرد  -  -  40  آباد مرکز آموزش عالی فیروز  2576  روزانه

  2577  روزانه
وابسته به سازمان میراث  -فرهنگی مرکز آموزش عالی میراث 

  صنایع دستی و گردشگري ،فرهنگی
    مرد  زن  -  40

    مرد  -  -  12  اي پسران اردبیل آموزشکده فنی و حرفه  2578  شبانه

    مرد  -  18  -  اي پسران اردبیل آموزشکده فنی و حرفه  2579  شبانه

    مرد  -  -  18  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  2580  شبانه

    مرد  -  18  -  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  2581  بانهش

    مرد  -  -  14  )دارالفنون(اي پسران بجنورد  آموزشکده فنی و حرفه  2582  شبانه

    مرد  -  14  -  )دارالفنون(اي پسران بجنورد  آموزشکده فنی و حرفه  2583  شبانه

    مرد  -  -  12  اي پسران بندرعباس آموزشکده فنی و حرفه  2584  شبانه

    مرد  -  12  -  اي پسران بندرعباس آموزشکده فنی و حرفه  2585  شبانه
    مرد  -  -  12  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3034  شبانه

    مرد  -  -  12  )شهید مفتح(همدان  1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2586  شبانه

    مرد  -  12  -  )شهید مفتح(همدان  1پسران شماره  اي آموزشکده فنی و حرفه  2587  شبانه

    -  زن  -  18  آمل - ) دختران(اي توحید  آموزشکده فنی و حرفه  2588  شبانه

    -  زن  18  -  آمل - ) دختران(اي توحید  آموزشکده فنی و حرفه  2589  شبانه

    -  زن  -  18  اي دختران ایالم آموزشکده فنی و حرفه  2590  شبانه

    -  زن  18  -  اي دختران ایالم ده فنی و حرفهآموزشک  2591  شبانه

    -  زن  -  12  اي دختران ساري آموزشکده فنی و حرفه  2592  شبانه

    -  زن  -  14  اي دختران گرگان آموزشکده فنی و حرفه  2593  شبانه

    -  زن  14  -  اي دختران گرگان آموزشکده فنی و حرفه  2594  شبانه

    مرد  -  -  18  تبریز 1ه اي شمار آموزشکده فنی و حرفه  2595  شبانه

    مرد  -  18  -  تبریز 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2596  شبانه

    مرد  -  -  12  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2597  شبانه

    مرد  -  12  -  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2598  شبانه

    مرد  -  -  18  )شهیدصدوقی(یزد  1اي شماره  کده فنی و حرفهآموزش  2599  شبانه

    مرد  -  18  -  )شهیدصدوقی(یزد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2600  شبانه

    مرد  -  -  14  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  2601  شبانه

    مرد  -  14  -  )پسران(اي شهید رجائی کاشان  آموزشکده فنی و حرفه  2602  شبانه

    -  زن  -  16  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  2603  شبانه

    -  زن  16  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  2604  شبانه

    مرد  -  -  18  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  2605  شبانه

    مرد  -  18  -  سرا  ران صومعهپس يا دانشکده فنی و حرفه  2606  شبانه

    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال   2607  غیرانتفاعی

  محل تحصیل اردکان یزد  مرد  زن  -  80  یزد دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  2608  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  واحد رشت – غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  2609  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  آبیک -موسسه غیرانتفاعی آبا   2610  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا   2611  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق   2612  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی آمل   2613  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  تنکابن -عی آیندگان موسسه غیرانتفا  2614  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك   2615  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی احرار   2616  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی استرآباد   2617  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی اسرار   2618  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق   2619  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی   2620  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوري   2621  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی البرز   2622  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  یزد - ) ع(جواد  موسسه غیرانتفاعی امام  2623  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  فوالدشهر اصفهان - موسسه غیرانتفاعی امین   2624  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  قروه -موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر   2625  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  ایوانکی -یوانکی موسسه غیرانتفاعی ا  2626  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت   2627  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی بینالود   2628  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غیرانتفاعی بیهق   2629  غیرانتفاعی



 هاي گروه آموزشی فنی و مهندسی رشته/فصل سوم   آزمون کارشناسی ناپیوسته                                  دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 31 صفحه

  معماريکاربردي -ـ کارشناسی ناپیوسته علمی214ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوي   2630  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی پرتو   2631  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  فریدونکنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان   2632  فاعیغیرانت
    مرد  زن  -  80  گلپایگان - موسسه غیرانتفاعی پیام گلپایگان   2633  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز - موسسه غیرانتفاعی پیشتازان   2634  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی تابران   2635  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك   2636  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین - موسسه غیرانتفاعی تاکستان   2637  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید   2638  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دامغان - موسسه غیرانتفاعی توران   2639  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس   2640  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی جابرابن حیان   2641  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید   2642  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان  2643  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه  2644  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی حافظ   2645  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خاوران   2646  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غیرانتفاعی خزر   2647  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خیام   2648  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون   2649  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فومن -موسسه غیرانتفاعی دامون   2650  غیرانتفاعی
    ردم  زن  -  80  اصفهان -پژوهان  موسسه غیرانتفاعی دانش  2651  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  الهیجان -موسسه غیرانتفاعی دیلمان   2652  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی   2653  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  کرج -موسسه غیرانتفاعی رسام   2654  غیرانتفاعی
    مرد  زن  80  -  سمنان -موسسه غیرانتفاعی رشد دانش   2655  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی رشدیه   2656  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه   2657  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی روزبهان   2658  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی سارویه   2659  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی ساریان   2660  یغیرانتفاع
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی سبز   2661  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل -موسسه غیرانتفاعی سبالن   2662  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی سپهر   2663  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - رانتفاعی سراج موسسه غی  2664  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چناران - موسسه غیرانتفاعی سناباد   2665  غیرانتفاعی
  و ضوابط در همین دفترچه درج شده است طیشرا -خاص طیبا شرا رشیپذ  مرد  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی سوره   2666  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -یز موسسه غیرانتفاعی شاند  2667  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی شفق   2668  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس   2669  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش   2670  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -هانی موسسه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصف  2671  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب   2672  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان   2673  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی صفاهان   2674  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -م موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائ  2675  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران   2676  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غیرانتفاعی طبري   2677  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی عرفان   2678  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار -له سمنانی موسسه غیرانتفاعی عالءالدو  2679  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  60  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی عالمه بحرالعلوم   2680  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري   2681  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی   2682  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -وسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا م  2683  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  2684  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان - موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض کاشانی   2685  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نور -) ره(موسسه غیرانتفاعی عالمه محدث نوري  2686  غیرانتفاعی

  2687  غیرانتفاعی
شهرك (اراك - موسسه غیرانتفاعی علم گستر مهاجران 

  )مهاجران
    مرد  زن  -  80

    مرد  زن  -  80  گرمسار -موسسه غیرانتفاعی علوم و توسعه آریا   2688  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوري سپاهان   2689  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم  2690  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان - موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه   2691  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی   2692  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي   2693  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی فردوس   2694  تفاعیغیران
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کادوس  2695  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غیرانتفاعی کاوش   2696  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رامسر -موسسه غیرانتفاعی کسري   2697  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -سه غیرانتفاعی کمال موس  2698  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نوشهر -الملک  موسسه غیرانتفاعی کمال  2699  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی کوثر   2700  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی گلستان   2701  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه - نتفاعی گنجینه هنر موسسه غیرا  2702  غیرانتفاعی
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  کاربردي معماري-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی214ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی   2703  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان   2704  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیک   2705  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نور -رویان  - موسسه غیرانتفاعی مازیار   2706  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سلماس - موسسه غیرانتفاعی معراج   2707  غیرانتفاعی
    مرد  زن  80  -  تهران- وهنرپارس يموسسه غیرانتفاعی معمار  2708  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  پارس آباد - موسسه غیرانتفاعی مغان  2709  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اراك -موسسه غیرانتفاعی مهر   2710  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبادان -موسسه غیرانتفاعی مهر اروند   2711  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرانزلی -موسسه غیرانتفاعی مهرآیین   2712  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک قزوین -موسسه غیرانتفاعی موالنا   2713  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق   2714  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد   2715  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی میرعماد   2716  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -) ص(موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم  2717  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آباد اصفهان نجف -آباد  موسسه غیرانتفاعی نجف  2718  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد -نیما  موسسه غیرانتفاعی  2719  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بیرجند - موسسه غیرانتفاعی هرمزان بیرجند   2720  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز - موسسه غیرانتفاعی هنر   2721  غیرانتفاعی
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    مرد  -  -  18  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  2722  روزانه

  2723  روزانه
شهید محسن (اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  -  20

  2724  روزانه
شهید محسن (اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  20  -

    مرد  -  -  18  تبریز 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2725  روزانه
    مرد  -  -  20  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2726  هروزان

    مرد  -  20  -  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2727  روزانه
    مرد  -  -  12  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  2728  شبانه

  2729  شبانه
شهید محسن (ان اصفه 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  -  16

  2730  شبانه
شهید محسن (اصفهان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه

  )مهاجر
    مرد  -  16  -

    مرد  -  -  12  تبریز 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2731  شبانه
    مرد  -  -  16  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2732  شبانه

    مرد  -  16  -  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2733  نهشبا
  محل تحصیل یزد  مرد  زن  -  80  یزد دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  2734  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی احرار   2735  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دبجنور -موسسه غیرانتفاعی اشراق   2736  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند   2737  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژي   2738  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  استان قزوین -ارسیان  موسسه غیرانتفاعی پ  2739  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد   2740  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید   2741  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش   2742  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی جابرابن حیان   2743  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آباد نجف -جامی موسسه غیرانتفاعی   2744  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید   2745  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی   2746  غیرانتفاعی
    مرد  زن  80  -  سمنان -موسسه غیرانتفاعی رشد دانش   2747  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زنجان -روزبه  موسسه غیرانتفاعی  2748  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی روزبهان   2749  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس   2750  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش   2751  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -تی فوالد موسسه غیرانتفاعی صنع  2752  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مراغه -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه   2753  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی عرفان   2754  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی علم و فن   2755  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - ی فرزانگان موسسه غیرانتفاع  2756  غیرانتفاعی
  کالسها واحد رفسنجان لیمحل تشک  مرد  زن  -  80  قزوین  - موسسه غیرانتفاعی کار   2757  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رامسر -موسسه غیرانتفاعی کسري   2758  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیک   2759  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهرآستان   2760  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد   2761  غیرانتفاعی
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    مرد  -  -  18  )شهید یزدان پناه(اي پسران سنندج  آموزشکده فنی و حرفه  2762  روزانه
    مرد  -  18  -  )شهید یزدان پناه(اي پسران سنندج  آموزشکده فنی و حرفه  2763  روزانه
    مرد  -  -  20  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2764  روزانه
    مرد  -  20  -  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2765  روزانه
    مرد  -  -  18  )شهید یزدان پناه(اي پسران سنندج  فنی و حرفهآموزشکده   2766  شبانه
    مرد  -  18  -  )شهید یزدان پناه(اي پسران سنندج  آموزشکده فنی و حرفه  2767  شبانه
    مرد  -  -  16  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2768  شبانه
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  مکانیک خودرو ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي215ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  -  16  -  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2769  شبانه
  محل تحصیل یزد  مرد  زن  -  80  یزد دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  2770  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک قزوین -موسسه غیرانتفاعی  اوج   2771  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك   2772  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی احرار   2773  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سارگرم - موسسه غیرانتفاعی ادیبان   2774  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق   2775  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  70  الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند   2776  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  استان قزوین -ارسیان  موسسه غیرانتفاعی پ  2777  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فریدونکنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان   2778  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یاسوج - موسسه غیرانتفاعی پویا   2779  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فردوس -موسسه غیرانتفاعی پیروزان  2780  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید   2781  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جیرفت -ید موسسه غیرانتفاعی جاو  2782  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -نظامی  موسسه غیرانتفاعی حکیم  2783  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بوشهر - موسسه غیرانتفاعی خرد   2784  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اهواز -موسسه غیرانتفاعی رهنما  2785  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یالما -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش   2786  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب   2787  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی عرفان   2788  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بهنمیر بابلسر -موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی   2789  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  64  نایین -ینی موسسه غیرانتفاعی عالمه نای  2790  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  رودبار - موسسه غیرانتفاعی گیل   2791  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قال آق - موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم گلستان   2792  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  بندرانزلی -موسسه غیرانتفاعی موج   2793  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -ثاق موسسه غیرانتفاعی می  2794  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان   2795  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جیرفت - موسسه غیرانتفاعی نگین جیرفت   2796  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف   2797  غیرانتفاعی

  

  وژي نقشه برداريـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنول216

  2798  روزانه
برداري  وابسته به سازمان نقشه - برداري  آموزشکده فنی نقشه

  کشور
    مرد  زن  -  27

  2799  روزانه
برداري  وابسته به سازمان نقشه - برداري  آموزشکده فنی نقشه

  کشور
  مرد  زن  -  4

در ویژه کارکنان سازمان نقشه برداري کشور با داشتن حداقل سه سال سابقه کار 
  1392ماه سال  وریشهر انیسازمان تا پا نیا

  مرد  زن  -  24  دانشگاه تبریز  2800  روزانه
ـ     یو مهندسـ  یدانشکده فن لیمحل تحص باشـد   یمرنـدواقع در شهرسـتان مرنـد م

  خوابگاه ندارد يدرقبال اعطا يتعهد چیوه
  دکتولآبا یدانشکده عل لیمحل تحص  مرد  -  -  15  گرگان -دانشگاه گلستان   2801  روزانه

  2802  شبانه
وابسته به سازمان جغرافیایی  - برداري  آموزشکده فنی نقشه

  نیروهاي مسلح
  درج شده است کیوضوابط دردفترچه شماره  طیشرا -خاص طیبا شرا رشیپذ  مرد  زن  -  60

  2803  شبانه
وابسته به سازمان جغرافیایی  - برداري  آموزشکده فنی نقشه

  نیروهاي مسلح
  مسلح يروهایکارمندان نویژه   مرد  زن  -  10

  2804  شبانه
برداري  وابسته به سازمان نقشه - برداري  آموزشکده فنی نقشه

  کشور
    مرد  زن  -  27

  مرد  زن  -  16  دانشگاه تبریز  2805  شبانه
ـ     یو مهندسـ  یدانشکده فن لیمحل تحص باشـد   یمرنـدواقع در شهرسـتان مرنـد م

  خوابگاه ندارد يدرقبال اعطا يتعهد چیوه
  آبادکتول یدانشکده عل لیمحل تحص  مرد  -  -  10  گرگان -دانشگاه گلستان   2806  شبانه

    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق   2807  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی البرز   2808  غیرانتفاعی
    35  35  -  70  الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند   2809  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فریدونکنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان   2810  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چالوس - ویندگان دانش   موسسه غیرانتفاعی پ  2811  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -موسسه غیرانتفاعی توحید   2812  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کوهدشت -م موسسه غیرانتفاعی جویندگان عل  2813  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی حکمت   2814  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون   2815  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یاسوج - موسسه غیرانتفاعی دانا   2816  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فهاناص -پژوهان  موسسه غیرانتفاعی دانش  2817  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی روزبهان   2818  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی سارویه   2819  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی ساریان   2820  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی سراج   2821  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایالم -موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش   2822  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس   2823  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب   2824  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان   2825  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی عرفان   2826  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار -موسسه غیرانتفاعی عالءالدوله سمنانی   2827  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري   2828  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  64  ایینن -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی   2829  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )شهرك مهاجران(اراك - موسسه غیرانتفاعی علم گستر مهاجران   2830  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار -موسسه غیرانتفاعی علوم و توسعه آریا   2831  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان - موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه   2832  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  میانه - القضات  موسسه غیرانتفاعی عین  2833  یغیرانتفاع
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 34 صفحه

  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي نقشه برداري216ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  اصفهان - نتفاعی فرزانگان موسسه غیرا  2834  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی کوثر   2835  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی   2836  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قال آق - موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم گلستان   2837  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی مهرآوران   2838  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک قزوین -موسسه غیرانتفاعی موالنا   2839  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی میثاق   2840  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آباد اصفهان نجف -آباد  موسسه غیرانتفاعی نجف  2841  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین   2842  انتفاعیغیر
  

  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازي217
    مرد  زن  -  80  آبیک -موسسه غیرانتفاعی آبا   2843  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا   2844  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  خرمشهر -دان موسسه غیرانتفاعی ارون  2845  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوري   2846  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك   2847  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -پژوهان  موسسه غیرانتفاعی دانش  2848  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  کرج -رسام  موسسه غیرانتفاعی  2849  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی ساریان   2850  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز   2851  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش   2852  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  60  بروجرد - موسسه غیرانتفاعی عالمه بحرالعلوم  2853  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا   2854  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )شهرك مهاجران(اراك - موسسه غیرانتفاعی علم گستر مهاجران   2855  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی علم و فن   2856  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار -موسسه غیرانتفاعی علوم و توسعه آریا   2857  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رامسر -موسسه غیرانتفاعی کسري   2858  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نوشهر -الملک  موسسه غیرانتفاعی کمال  2859  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی   2860  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  آباد اصفهان نجف -آباد  موسسه غیرانتفاعی نجف  2861  انتفاعیغیر
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غیرانتفاعی هگمتانه   2862  غیرانتفاعی

  

  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي صنایع نساجی218
    مرد  -  -  18  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  2863  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  2864  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  2865  شبانه
    مرد  -  18  -  اي پسران رشت آموزشکده فنی و حرفه  2866  شبانه

  

  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران232
    مرد  -  -  18  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  2867  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  2868  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران ایالم آموزشکده فنی و حرفه  2869  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران ایالم آموزشکده فنی و حرفه  2870  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران بیرجند آموزشکده فنی و حرفه  2871  روزانه

    مرد  -  18  -  اي پسران بیرجند آموزشکده فنی و حرفه  2872  هروزان
    مرد  -  -  18  آباد اي پسران خرم آموزشکده فنی و حرفه  2873  روزانه
    مرد  -  18  -  آباد اي پسران خرم آموزشکده فنی و حرفه  2874  روزانه
    مرد  -  -  18  )شهید مفتح(همدان  1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2875  روزانه
    مرد  -  18  -  )شهید مفتح(همدان  1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2876  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران قزوین آموزشکده فنی و حرفه  2877  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران قزوین آموزشکده فنی و حرفه  2878  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران قم آموزشکده فنی و حرفه  2879  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران قم آموزشکده فنی و حرفه  2880  روزانه
    مرد  -  -  18  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2881  روزانه
    مرد  -  18  -  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2882  روزانه
    مرد  -  -  18  رمانشاهک 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2883  روزانه
    مرد  -  18  -  کرمانشاه 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2884  روزانه
    مرد  -  -  18  )شهیدمحمد منتظري(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2885  روزانه
    مرد  -  -  18  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  2886  روزانه
    مرد  -  18  -  سرا  پسران صومعه يا رفهدانشکده فنی و ح  2887  روزانه

  مرد  زن  -  24  دانشگاه تبریز  2888  روزانه
ـ     یو مهندسـ  یدانشکده فن لیمحل تحص باشـد   یمرنـدواقع در شهرسـتان مرنـد م

  خوابگاه ندارد يدرقبال اعطا يتعهد چیوه
    مرد  -  -  12  اي پسران اردکان آموزشکده فنی و حرفه  2889  شبانه
    مرد  -  12  -  اي پسران اردکان ه فنی و حرفهآموزشکد  2890  شبانه
    مرد  -  -  18  اي پسران ایالم آموزشکده فنی و حرفه  2891  شبانه
    مرد  -  18  -  اي پسران ایالم آموزشکده فنی و حرفه  2892  شبانه
    مرد  -  -  18  اي پسران بیرجند آموزشکده فنی و حرفه  2893  شبانه
    مرد  -  18  -  ران بیرجنداي پس آموزشکده فنی و حرفه  2894  شبانه
    مرد  -  -  12  آباد اي پسران خرم آموزشکده فنی و حرفه  2895  شبانه
    مرد  -  12  -  آباد اي پسران خرم آموزشکده فنی و حرفه  2896  شبانه
    مرد  -  -  12  )شهید مفتح(همدان  1اي پسران شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2897  شبانه
    مرد  -  12  -  )شهید مفتح(همدان  1اي پسران شماره  هآموزشکده فنی و حرف  2898  شبانه
    مرد  -  -  12  اي پسران قزوین آموزشکده فنی و حرفه  2899  شبانه
    مرد  -  12  -  اي پسران قزوین آموزشکده فنی و حرفه  2900  شبانه



 هاي گروه آموزشی فنی و مهندسی رشته/فصل سوم   آزمون کارشناسی ناپیوسته                                  دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 35 صفحه

  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران232ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
  وزش عالی محل تحصیلنام دانشگاه یا مؤسسه آم

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  -  -  18  اي پسران قم آموزشکده فنی و حرفه  2901  شبانه
    مرد  -  18  -  اي پسران قم آموزشکده فنی و حرفه  2902  شبانه
    مرد  -  -  18  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2903  شبانه
    مرد  -  18  -  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2904  شبانه
    مرد  -  -  12  کرمانشاه 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2905  شبانه
    مرد  -  12  -  کرمانشاه 1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2906  شبانه
    مرد  -  -  12  )هیدمحمد منتظريش(مشهد  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  2907  شبانه
    مرد  -  -  18  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  2908  شبانه
    مرد  -  18  -  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  2909  شبانه

  مرد  زن  -  16  دانشگاه تبریز  2910  شبانه
ـ     یو مهندسـ  یدانشکده فن لیمحل تحص باشـد   یمرنـدواقع در شهرسـتان مرنـد م

  خوابگاه ندارد يدرقبال اعطا يتعهد چیوه
    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال   2911  غیرانتفاعی
  محل تحصیل یزد  مرد  زن  -  80  دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  2912  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  واحد رشت -غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  2913  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک -موسسه غیرانتفاعی آبا   2914  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا   2915  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی آفرینش   2916  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  تهران - موسسه غیرانتفاعی آل طه   2917  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -تفاعی آمل موسسه غیران  2918  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن -موسسه غیرانتفاعی آیندگان   2919  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سبزوار -یمین  موسسه غیرانتفاعی ابن  2920  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -موسسه غیرانتفاعی اترك   2921  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -ر موسسه غیرانتفاعی احرا  2922  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  خرمشهر -موسسه غیرانتفاعی اروندان   2923  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی اسرار   2924  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق   2925  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رمانک -موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی   2926  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی اقبال الهوري   2927  غیرانتفاعی
    35  35  -  70  الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند   2928  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی انرژي   2929  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  وانکیای -موسسه غیرانتفاعی ایوانکی   2930  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی بعثت   2931  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شهر اصفهان شاهین -موسسه غیرانتفاعی بنیان   2932  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سبزوار -موسسه غیرانتفاعی بیهق   2933  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گناباد -موسسه غیرانتفاعی پارس رضوي   2934  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  استان قزوین -ارسیان  موسسه غیرانتفاعی پ  2935  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فریدونکنار -موسسه غیرانتفاعی پردیسان   2936  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -ویش  موسسه غیرانتفاعی پ  2937  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چالوس - یندگان دانش و  موسسه غیرانتفاعی پ  2938  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلپایگان - موسسه غیرانتفاعی پیام گلپایگان   2939  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز - موسسه غیرانتفاعی پیشتازان   2940  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  المرد -موسسه غیرانتفاعی تابناك   2941  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گلوگاه مازندران -رانتفاعی توحید موسسه غی  2942  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دامغان - موسسه غیرانتفاعی توران   2943  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی توس   2944  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش   2945  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -یرانتفاعی جابرابن حیان موسسه غ  2946  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آباد نجف -موسسه غیرانتفاعی جامی   2947  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جیرفت -موسسه غیرانتفاعی جاوید   2948  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان  2949  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاهموسس  2950  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کوهدشت -موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم   2951  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی حکمت   2952  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خاوران   2953  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - سه غیرانتفاعی خزر موس  2954  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی دارالفنون   2955  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فومن -موسسه غیرانتفاعی دامون   2956  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -پژوهان  موسسه غیرانتفاعی دانش  2957  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  الهیجان -سه غیرانتفاعی دیلمان موس  2958  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی   2959  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رامسر -موسسه غیرانتفاعی رحمان   2960  غیرانتفاعی
    مرد  زن  80  -  سمنان -موسسه غیرانتفاعی رشد دانش   2961  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زنجان -وسسه غیرانتفاعی روزبه م  2962  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی روزبهان   2963  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی زاگرس   2964  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاویه -موسسه غیرانتفاعی زاویه   2965  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  خوي -انتفاعی زرینه  موسسه غیر  2966  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی سارویه   2967  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی ساریان   2968  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نیشابور -موسسه غیرانتفاعی سبحان   2969  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -د موسسه غیرانتفاعی سجا  2970  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی سراج   2971  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان -موسسه غیرانتفاعی سینا   2972  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی شاهرود   2973  غیرانتفاعی
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  ـ کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران232ادامه 

  ورهد
کدرشته 

  محل
  نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 توضیحات  جنس پذیرش
  مرد  زن  دوم  اول

    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شمس   2974  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش   2975  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آستارا -موسسه غیرانتفاعی شهریار   2976  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سهند تبریز -موسسه غیرانتفاعی شهریاران   2977  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ابهر -موسسه غیرانتفاعی صائب   2978  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صالحان   2979  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی صدرا   2980  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم   2981  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران   2982  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مراغه -موسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه   2983  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  چالوس - موسسه غیرانتفاعی طبرستان   2984  عیغیرانتفا
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غیرانتفاعی طبري   2985  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی عرفان   2986  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شهر شاهین -موسسه غیرانتفاعی عقیق   2987  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار -وسسه غیرانتفاعی عالءالدوله سمنانی م  2988  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري   2989  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی   2990  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا   2991  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  2992  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان - موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض کاشانی   2993  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نور -) ره(موسسه غیرانتفاعی عالمه محدث نوري  2994  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  64  نایین -یینی موسسه غیرانتفاعی عالمه نا  2995  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )شهرك مهاجران(اراك - موسسه غیرانتفاعی علم گستر مهاجران   2996  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی علم و فن   2997  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار -موسسه غیرانتفاعی علوم و توسعه آریا   2998  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوري سپاهان   2999  تفاعیغیران
    مرد  زن  -  80  )بابل(امیرکال -آریان  يموسسه غیرانتفاعی علوم و فناور  3000  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان - موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه   3001  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -غزالی  موسسه غیرانتفاعی  3002  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک قزوین - الدین جمشید کاشانی  موسسه غیرانتفاعی غیاث  3003  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فخر رازي   3004  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی   3005  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی فرزانگان   3006  نتفاعیغیرا
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان   3007  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کادوس  3008  غیرانتفاعی
  ها واحد رفسنجانکالس لیمحل تشک  مرد  زن  -  80  قزوین  - موسسه غیرانتفاعی کار   3009  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی کرمان   3010  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رامسر -موسسه غیرانتفاعی کسري   3011  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی کمال   3012  غیرانتفاعی
    دمر  زن  -  80  کردکوي -موسسه غیرانتفاعی کمیل   3013  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی کوثر   3014  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کوشیار   3015  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی گلستان   3016  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی   3017  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  قال آق - موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم گلستان   3018  رانتفاعیغی
    مرد  زن  -  80  بوشهر -موسسه غیرانتفاعی لیان   3019  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نور -رویان  - موسسه غیرانتفاعی مازیار   3020  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  پارس آباد - موسسه غیرانتفاعی مغان  3021  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اراك -موسسه غیرانتفاعی مهر   3022  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبادان -موسسه غیرانتفاعی مهر اروند   3023  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی مهرآوران   3024  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی میرداماد   3025  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آباد اصفهان نجف -آباد  موسسه غیرانتفاعی نجف  3026  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف   3027  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل - موسسه غیرانتفاعی هراز   3028  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بیرجند - موسسه غیرانتفاعی هرمزان بیرجند   3029  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرگز -موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا   3030  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین   3031  غیرانتفاعی
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  )315تا  301کدهاي (هاي تحصیلی در گروه آموزشی کشاورزي و منابع طبیعی  کد رشته محل -3جدول شماره 
 آبیاري مهندسی -301

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
  یفاقد امکانات خوابگاه -و منابع طبیعی مغان يدانشکده کشاورز لیمحل تحص  مرد  زن  -  40  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3051  روزانه
    مرد  -  -  30  مرکز آموزش عالی کاشمر  3052  روزانه
    مرد  زن  -  75  وابسته به وزارت جهاد کشاورزي - آموزشکده کشاورزي کرج   3053  شبانه
  یات خوابگاهفاقد امکان -و منابع طبیعی مغان يدانشکده کشاورز لیمحل تحص  مرد  زن  -  40  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3054  شبانه

    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غیرانتفاعی سنا   3055  غیرانتفاعی
  

  محیط زیست - ـ مهندسی منابع طبیعی 302
    مرد  زن  -  40  وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست -آموزشکده محیط زیست   3056  روزانه
    مرد  زن  -  30  سبزوار -دانشگاه حکیم سبزواري   3057  روزانه
    مرد  زن  -  15  سبزوار -انشگاه حکیم سبزواري د  3058  شبانه

    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی بهاران   3059  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن   3060  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سنندج -موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش   3061  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بوشهر - رانتفاعی خرد موسسه غی  3062  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر   3063  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی ساعی   3064  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل -موسسه غیرانتفاعی سبالن   3065  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري - عی سنا موسسه غیرانتفا  3066  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا   3067  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )کوچصفهان(رشت -موسسه غیرانتفاعی قدر   3068  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرانزلی -موسسه غیرانتفاعی مهرآیین   3069  غیرانتفاعی

  

  برداري از مناطق بیابانی  بهرهاحیا و  –مهندسی منابع طبیعی  - 303
    مرد  زن  45  -  مجتع آموزش عالی سراوان  3220  روزانه

  کاربردي پرورش طیور-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 304
    مرد  -  -  18  آموزشکده کشاورزي پسران شهریار  3070  روزانه
    مرد  -  18  -  آموزشکده کشاورزي پسران شهریار  3071  روزانه
    مرد  -  -  18  ه کشاورزي پسران نیشابورآموزشکد  3072  روزانه
    مرد  -  -  18  آموزشکده کشاورزي کرمان  3073  روزانه
    مرد  زن  -  30  دانشگاه گنبد  3074  روزانه
    مرد  -  -  12  آموزشکده کشاورزي پسران شهریار  3075  شبانه
    مرد  -  12  -  آموزشکده کشاورزي پسران شهریار  3076  شبانه
    مرد  -  -  12  رزي پسران نیشابورآموزشکده کشاو  3077  شبانه
    مرد  -  -  12  آموزشکده کشاورزي کرمان  3078  شبانه

  

  شیپرورش گاو وگاوم يتکنولوژ يکاربرد -یعلم وستهیناپ یـ کارشناس305
    مرد  زن  -  30  دانشگاه گنبد  3079  روزانه

  

  ـ مهندسی تولیدات دامی306
    ردم  -  -  18  آموزشکده کشاورزي پسران ساري  3080  روزانه
    مرد  -  18  -  آموزشکده کشاورزي پسران ساري  3081  روزانه
    مرد  -  -  18  آموزشکده کشاورزي پسران شهریار  3082  روزانه
    مرد  -  18  -  آموزشکده کشاورزي پسران شهریار  3083  روزانه
    مرد  -  -  18  آموزشکده کشاورزي پسران مراغه  3084  روزانه
    مرد  -  18  -  مراغه آموزشکده کشاورزي پسران  3085  روزانه
    مرد  -  18  -  آموزشکده کشاورزي پسران نیشابور  3086  روزانه
    15  15  -  30  رشت -دانشگاه گیالن   3087  روزانه
  فاقد امکانات خوابگاهی-و منابع طبیعی مغان يدانشکده کشاورز لیمحل تحص  مرد  زن  -  50  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3088  روزانه
    مرد  -  -  12  وزشکده کشاورزي پسران ساريآم  3089  شبانه
    مرد  -  12  -  آموزشکده کشاورزي پسران ساري  3090  شبانه
    مرد  -  -  12  آموزشکده کشاورزي پسران شهریار  3091  شبانه
    مرد  -  12  -  آموزشکده کشاورزي پسران شهریار  3092  شبانه
    مرد  -  -  12  آموزشکده کشاورزي پسران مراغه  3093  شبانه

    مرد  -  12  -  آموزشکده کشاورزي پسران مراغه  3094  هشبان
    مرد  -  12  -  آموزشکده کشاورزي پسران نیشابور  3095  شبانه
  فاقد امکانات خوابگاهی-و منابع طبیعی مغان يدانشکده کشاورز لیمحل تحص  مرد  زن  -  50  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3096  شبانه

    مرد  زن  -  80  قائمشهر -ی پیوند موسسه غیرانتفاع  3097  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن   3098  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی رودکی   3099  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرانزلی -موسسه غیرانتفاعی مهرآیین   3100  غیرانتفاعی

  

  ـ مهندسی تولیدات گیاهی307
    مرد  -  -  18  آموزشکده کشاورزي پسران نیشابور  3101  روزانه
    مرد  -  18  -  آموزشکده کشاورزي پسران نیشابور  3102  روزانه
  گرایش باغبانی  مرد  زن  -  13  دانشکده کشاورزي شیروان  3103  روزانه
  گرایش زراعت  مرد  زن  -  13  دانشکده کشاورزي شیروان  3104  روزانه
  گرایش باغبانی  مرد  زن  -  40  یهدانشگاه تربت حیدر  3105  روزانه
  و منابع طبیعی داراب يدانشکده کشاورز لیمحل تحص -گرایش زراعت  20  25  -  45  دانشگاه شیراز  3106  روزانه
  گرایش زراعت  مرد  زن  -  30  دانشگاه گنبد  3107  روزانه
  یفاقد امکانات خوابگاه -شهر  نیمشگ ياورزدانشکده کش -باغبانی  شیگرا  مرد  -  -  45  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3108  روزانه
  یفاقد امکانات خوابگاه -شهر  نیمشگ يدانشکده کشاورز -زراعت  شیگرا  مرد  -  -  45  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3109  روزانه
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  ـ مهندسی تولیدات گیاهی307 ادامه

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ذیرش ظرفیت پ
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
  فاقد امکانات خوابگاهی-و منابع طبیعی مغان يدانشکده کشاورز لیمحل تحص  مرد  زن  -  50  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3110  روزانه
  گرایش باغبانی  مرد  زن  -  35  دانشگاه مراغه  3111  روزانه
  گرایش زراعت  مرد  زن  -  35  دانشگاه مراغه  3112  روزانه
  گرایش زراعت  مرد  زن  -  45  مجتمع آموزش عالی سراوان  3113  روزانه
    مرد  -  -  12  آموزشکده کشاورزي پسران نیشابور  3114  شبانه
    مرد  -  12  -  آموزشکده کشاورزي پسران نیشابور  3115  شبانه
  گرایش باغبانی  مرد  زن  -  7  دانشکده کشاورزي شیروان  3116  شبانه

  گرایش زراعت  مرد  زن  -  7  دانشکده کشاورزي شیروان  3117  هشبان
  یباغبان شیگرا  مرد  زن  -  15  دانشگاه تربت حیدریه  3118  شبانه
  ریمرکز آموزش عالی بردس  لیمحل تحص  مرد  زن  -  35  دانشگاه شهیدباهنرکرمان  3119  شبانه
  یفاقد امکانات خوابگاه -شهر  نیمشگ يدانشکده کشاورز -نی باغبا شیگرا  مرد  -  -  45  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3120  شبانه
  یفاقد امکانات خوابگاه -شهر  نیمشگ يدانشکده کشاورز -زراعت  شیگرا  مرد  -  -  45  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3121  شبانه
  فاقد امکانات خوابگاهی-ابع طبیعی مغانو من يدانشکده کشاورز لیمحل تحص  مرد  زن  -  50  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3122  شبانه
  گرایش باغبانی  مرد  زن  -  10  دانشگاه مراغه  3123  شبانه
  گرایش زراعت  مرد  زن  -  10  دانشگاه مراغه  3124  شبانه
  زراعت شیگرا  مرد  زن  -  25  مجتمع آموزش عالی سراوان  3125  شبانه

  گرایش باغبانی  مرد  زن  -  80  مرواحد کاش -غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  3126  غیرانتفاعی
  گرایش زراعت  مرد  زن  -  80  واحد کاشمر – غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  3127  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق   3128  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی بهاران   3129  غیرانتفاعی
  گرایش زراعت  مرد  زن  -  80  قائمشهر -سسه غیرانتفاعی پیوند مو  3130  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بوشهر - موسسه غیرانتفاعی خرد   3131  غیرانتفاعی
  گرایش باغبانی  مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غیرانتفاعی سنا   3132  غیرانتفاعی
  یگرایش باغبان  مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا   3133  غیرانتفاعی
  باغبانی -گرایش  زراعت   مرد  زن  -  80  محالت - موسسه غیرانتفاعی مهرگان   3134  غیرانتفاعی
  گرایش باغبانی  مرد  زن  -  80  بیرجند - موسسه غیرانتفاعی هرمزان بیرجند   3135  غیرانتفاعی

  

  کاربردي تولیدوبهره برداري ازگیاهان دارویی ومعطر-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 307
    مرد  زن  -  13  دانشکده کشاورزي شیروان  3136  روزانه
    مرد  زن  -  20  دانشگاه اراك  3137  روزانه
  فاقد امکانات خوابگاهی -شهر دانشکده کشاورزي مشگین  مرد  -  -  30  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3138  روزانه
    مرد  زن  -  7  دانشکده کشاورزي شیروان  3139  شبانه
    مرد  زن  -  10  دانشگاه اراك  3140  شبانه
  فاقد امکانات خوابگاهی -شهر دانشکده کشاورزي مشگین  مرد  -  -  25  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3141  شبانه

    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق   3142  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی بهاران   3143  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاهموس  3144  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بوشهر - موسسه غیرانتفاعی خرد   3145  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  خوي -موسسه غیرانتفاعی زرینه    3146  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی ساعی   3147  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري - نتفاعی سنا موسسه غیرا  3148  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )کوچصفهان(رشت -موسسه غیرانتفاعی قدر   3149  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محالت - موسسه غیرانتفاعی مهرگان   3150  غیرانتفاعی

  

  کاربردي مدیریت تلفیقی آفات -ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 307
    مرد  -  -  18  کدشتآموزشکده کشاورزي پسران پا  3151  روزانه
    مرد  -  18  -  آموزشکده کشاورزي پسران پاکدشت  3152  روزانه
    مرد  -  -  12  آموزشکده کشاورزي پسران پاکدشت  3153  شبانه
    مرد  -  12  -  آموزشکده کشاورزي پسران پاکدشت  3154  شبانه

    مرد  زن  -  80  واحد کاشمر -غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  3155  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی بهاران   3156  رانتفاعیغی

    مرد  زن  -  80  محالت - موسسه غیرانتفاعی مهرگان   3157  غیرانتفاعی
  

  کاربردي تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی -ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 307
    مرد  -  -  18  آموزشکده کشاورزي پسران پاکدشت  3158  روزانه
    مرد  -  18  -  آموزشکده کشاورزي پسران پاکدشت  3159  روزانه
    مرد  -  -  12  آموزشکده کشاورزي پسران پاکدشت  3160  شبانه
    مرد  -  12  -  آموزشکده کشاورزي پسران پاکدشت  3161  شبانه

    مرد  زن  -  80  محالت - موسسه غیرانتفاعی مهرگان   3162  غیرانتفاعی
  

  جنگلداري-ـ مهندسی منابع طبیعی 308
    مرد  زن  -  30  دانشگاه گنبد  3163  نهروزا

  

  کاربردي تکثیروپرورش آبزیان-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 309
    مرد  زن  -  30  دانشگاه گنبد  3164  روزانه

    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق   3165  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی ساعی   3166  غیرانتفاعی

  

  شیالت-ـ مهندسی منابع طبیعی 309
    مرد  زن  -  80  بوشهر - موسسه غیرانتفاعی خرد   3167  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غیرانتفاعی خزر   3168  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرانزلی -موسسه غیرانتفاعی مهرآیین   3169  غیرانتفاعی
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  یدوبهره برداري آبزیانکاربردي ص-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 309

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
    مرد  زن  -  80  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی رودکی   3170  غیرانتفاعی

  

  تیکاربردي فرآوري محصوالت شیال-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی309
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن   3171  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی رودکی   3172  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی ساعی   3173  غیرانتفاعی

  

  چوب شناسی وصنایع چوب -ـ مهندسی منابع طبیعی310
    مرد  زن  -  30  ددانشگاه گنب  3174  روزانه

  

  ـ مهندسی علوم وصنایع غذایی311
  ریمرکز آموزش عالی بردس لیمحل تحص  مرد  زن  -  35  دانشگاه شهیدباهنرکرمان  3175  شبانه

    مرد  زن  -  80  آبیک -موسسه غیرانتفاعی آبا   3176  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق   3177  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی بهاران   3178  غیرانتفاعی
  علوم و صنایع غذایی -عنوان رشته مهندسی کشاورزي   مرد  زن  -  80  محمدیه استان قزوین -موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش   3179  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی پیوند   3180  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن   3181  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بوشهر - موسسه غیرانتفاعی خرد   3182  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غیرانتفاعی خزر   3183  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی دانشوران   3184  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن - رانتفاعی رودکی موسسه غی  3185  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی ساعی   3186  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غیرانتفاعی سنا   3187  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا   3188  غیرانتفاعی
  کالسها واحد رفسنجان لیمحل تشک  مرد  زن  -  80  قزوین  - موسسه غیرانتفاعی کار   3189  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرانزلی -موسسه غیرانتفاعی مهرآیین   3190  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  15  میمه - موسسه غیرانتفاعی نور دانش   3191  غیرانتفاعی

  

  گیاهپزشکی -ـ مهندسی کشاورزي312
    مرد  زن  -  80  واحد کاشمر – یغیرانتفاعی جهاد دانشگاه هموسس  3192  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق   3193  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی بهاران   3194  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی پیوند   3195  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل -موسسه غیرانتفاعی سبالن   3196  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غیرانتفاعی سنا   3197  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محالت - موسسه غیرانتفاعی مهرگان   3198  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  15  میمه - موسسه غیرانتفاعی نور دانش   3199  غیرانتفاعی

  

  ـ مهندسی ماشینهاي کشاورزي313
    مرد  -  -  18  شاورزي پسران شهریارآموزشکده ک  3200  روزانه
    مرد  -  18  -  آموزشکده کشاورزي پسران شهریار  3201  روزانه
    مرد  -  -  18  آموزشکده کشاورزي پسران فسا  3202  روزانه
    مرد  -  18  -  آموزشکده کشاورزي پسران فسا  3203  روزانه
    مرد  -  -  18  آموزشکده کشاورزي پسران نیشابور  3204  روزانه
    مرد  -  18  -  آموزشکده کشاورزي پسران نیشابور  3205  روزانه
    مرد  -  -  12  آموزشکده کشاورزي پسران شهریار  3206  شبانه
    مرد  -  12  -  آموزشکده کشاورزي پسران شهریار  3207  شبانه
    مرد  -  -  12  آموزشکده کشاورزي پسران فسا  3208  شبانه
    مرد  -  12  -  آموزشکده کشاورزي پسران فسا  3209  شبانه
    مرد  -  -  12  آموزشکده کشاورزي پسران نیشابور  3210  شبانه
    مرد  -  12  -  آموزشکده کشاورزي پسران نیشابور  3211  شبانه

  يکشاورز ونیزاسیمکان وستهیناپ یعنوان رشته کارشناس  مرد  زن  -  80  خوي -موسسه غیرانتفاعی زرینه    3212  غیرانتفاعی
  

  زداريمرتع وآبخی-ـ مهندسی منابع طبیعی 314
    مرد  زن  -  30  دانشگاه گنبد  3213  روزانه
  یفاقد امکانات خوابگاه -شهر  نیمشگ يدانشکده کشاورز  مرد  -  -  45  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3214  روزانه
  نات خوابگاهیفاقد امکا-و منابع طبیعی مغان يدانشکده کشاورز لیمحل تحص  مرد  -  -  45  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3215  روزانه
  یفاقد امکانات خوابگاه -شهر  نیمشگ يدانشکده کشاورز  مرد  -  -  45  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3216  شبانه
  فاقد امکانات خوابگاهی-و منابع طبیعی مغان يدانشکده کشاورز لیمحل تحص  مرد  -  -  45  اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی   3217  شبانه

    مرد  زن  -  80  ساري - سه غیرانتفاعی سنا موس  3218  غیرانتفاعی
  

  کاربردي بازیافت-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 315
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی بهاران   3219  غیرانتفاعی

  
  
  
  
  
  
  
  



 هاي گروه آموزشی علوم پایه رشته/ کارشناسی ناپیوسته                                              فصل پنجمدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون 

 40 صفحه

  )402 و 401کدهاي (هاي تحصیلی در گروه آموزشی علوم پایه  کد رشته محل -4جدول شماره 
  ـ آمار401

  دوره
ه کدرشت
  محل

 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش 

  نیمسال
  توضیحات  جنس پذیرش

  مرد  زن  دوم  اول
    مرد  زن  -  60  دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور  3241  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران  3242  غیرانتفاعی

    -  زن  -  80  تهران - موسسه غیرانتفاعی آل طه   3243  نتفاعیغیرا
    مرد  زن  -  80  گرمسار - موسسه غیرانتفاعی ادیبان   3244  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی البرز   3245  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نکا -سازان  موسسه غیرانتفاعی اندیشه  3246  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا   3247  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یاسوج - موسسه غیرانتفاعی دانا   3248  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی شفق   3249  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی صدرا   3250  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیروان -انتفاعی علم و ادب نوین موسسه غیر  3251  غیرانتفاعی

  

  ـ آموزش ریاضی402
  -  زن  -  30  زنجان) س (پردیس الزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3252  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو

  -  زن  -  30  ایالم) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3253  روزانه
  مرد  -  -  30  بهبهان) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3254  روزانه
  مرد  -  -  30  بابلسر) ع(پردیس امام علی-دانشگاه فرهنگیان  3255  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي آمل پردیس بیت-دانشگاه فرهنگیان  3256  روزانه
  -  زن  -  30  مشهد) ع(الحجج پردیس ثامن-دانشگاه فرهنگیان  3257  روزانه
  -  زن  -  30  ئمشهر  قا) س(پردیس حضرت فاطمه-دانشگاه فرهنگیان  3258  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دانشور نیشابور-دانشگاه فرهنگیان  3259  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دکترشریعتی ساري-دانشگاه فرهنگیان  3260  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3261  روزانه
  مرد  -  -  30  آباد پردیس شهیدآیت نجف-دانشگاه فرهنگیان  3262  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدباهنر اصفهان-دانشگاه فرهنگیان  3263  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3264  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی زنجان-دانشگاه فرهنگیان  3265  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی گنبد کاووس-دانشگاه فرهنگیان  3266  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی مشهد-دانشگاه فرهنگیان  3267  روزانه
  مرد  -  -  30  نژاد یزد پردیس شهیدپاك-دانشگاه فرهنگیان  3268  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی ارومیه-دانشگاه فرهنگیان  3269  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی بابل-دانشگاه فرهنگیان  3270  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3271  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی کرمانشاه-دانشگاه فرهنگیان  3272  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدشرافت تهران-دانشگاه فرهنگیان  3273  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدرس ایالم-دانشگاه فرهنگیان  3274  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدنی قم-دانشگاه فرهنگیان  3275  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدمطهري خوي-دانشگاه فرهنگیان  3276  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3277  روزانه
  مرد  -  -  30  مرتضی انصاري دزفول پردیس شیخ-دانشگاه فرهنگیان  3278  روزانه
  مرد  -  -  30  اسالمشهر - پردیس عترت واوان تهران -دانشگاه فرهنگیان  3279  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه امینی تبریز-دانشگاه فرهنگیان  3280  روزانه
  -  زن  -  30  اصفهان) س(الزهراءپردیس فاطمۀ-دانشگاه فرهنگیان  3281  روزانه
  -  زن  -  30  تبریز) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3282  روزانه
  -  زن  -  30  یزد) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3283  روزانه

  مرد  زن  150  -  تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی   3284  نیمه حضوري
  
  
  
  



 هاي گروه آموزشی علوم انسانی شتهر /دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته                                        فصل ششم

 41 صفحه

  )519تا  501کدهاي (هاي تحصیلی در گروه آموزشی علوم انسانی  رشته محلکد  -5جدول شماره 
  آموزش حرفه وفن - 501

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
  -  زن  -  30  زنجان) س (پردیس الزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3311  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو

  -  زن  -  30  گرگان) ره(پردیس امام خمینی-دانشگاه فرهنگیان  3312  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3313  روزانه
  -  زن  -  30  مشهد) ع(الحجج پردیس ثامن-دانشگاه فرهنگیان  3314  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3315  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدباهنر اصفهان-دانشگاه فرهنگیان  3316  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3317  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر همدان-دانشگاه فرهنگیان  3318  روزانه

  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی زنجان-دانشگاه فرهنگیان  3319  انهروز
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی گنبد کاووس-دانشگاه فرهنگیان  3320  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی مشهد-دانشگاه فرهنگیان  3321  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی ارومیه-دانشگاه فرهنگیان  3322  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی بابل-دانشگاه فرهنگیان  3323  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3324  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدشرافت تهران-دانشگاه فرهنگیان  3325  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدمطهري خوي-دانشگاه فرهنگیان  3326  روزانه

  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3327  انهروز
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمطهري شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3328  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگیان  3329  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه امینی تبریز-دانشگاه فرهنگیان  3330  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی بوشهر-دانشگاه فرهنگیان  3331  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی سبزوار-دانشگاه فرهنگیان  3332  روزانه
  -  زن  -  30  اصفهان) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3333  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس نسیبه تهران-دانشگاه فرهنگیان  3334  روزانه

  

  ـ آموزش دینی وعربی502 
  مرد  -  -  30  اي گرگان اله خامنه پردیس آیت-دانشگاه فرهنگیان  3335  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو

  مرد  -  -  30  بهبهان) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3336  روزانه
  -  زن  -  30  کاشان) ره(ردیس امام خمینیپ-دانشگاه فرهنگیان  3337  روزانه
  -  زن  -  30  گرگان) ره(پردیس امام خمینی-دانشگاه فرهنگیان  3338  روزانه
  مرد  -  -  30  اندیمشک) ع(پردیس امام رضا-دانشگاه فرهنگیان  3339  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3340  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي صدر فردوس پردیس بنت-شگاه فرهنگیاندان  3341  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي آمل پردیس بیت-دانشگاه فرهنگیان  3342  روزانه
  -  زن  -  30  مشهد) ع(الحجج پردیس ثامن-دانشگاه فرهنگیان  3343  روزانه
  -  زن  -  30  ئمشهر  قا) س(پردیس حضرت فاطمه-دانشگاه فرهنگیان  3344  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دانشور نیشابور-دانشگاه فرهنگیان  3345  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دکترشریعتی ساري-دانشگاه فرهنگیان  3346  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3347  روزانه
  -  زن  -  30  بروجرد) س(پردیس زینب کبري-دانشگاه فرهنگیان  3348  روزانه
  -  زن  -  30  کازرون) س(پردیس زینب کبري-دانشگاه فرهنگیان  3349  روزانه
  مرد  -  -  30  آباد پردیس شهیدآیت نجف-دانشگاه فرهنگیان  3350  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدباهنر بیرجند-دانشگاه فرهنگیان  3351  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر تهران-دانشگاه فرهنگیان  3352  روزانه

  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3353  نهروزا
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر همدان-دانشگاه فرهنگیان  3354  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی گنبد کاووس-دانشگاه فرهنگیان  3355  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی مشهد-دانشگاه فرهنگیان  3356  روزانه

  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی ارومیه-دانشگاه فرهنگیان  3357  زانهرو
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی بابل-دانشگاه فرهنگیان  3358  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3359  روزانه
  مرد  -  -  30  شهر پردیس شهیدرجائی فرخ-دانشگاه فرهنگیان  3360  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی کرمانشاه-دانشگاه فرهنگیان  3361  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدشرافت تهران-دانشگاه فرهنگیان  3362  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدنی قم-دانشگاه فرهنگیان  3363  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدمطهري خوي-دانشگاه فرهنگیان  3364  روزانه

  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3365  هروزان
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگیان  3366  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی بوشهر-دانشگاه فرهنگیان  3367  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی خرم آباد-دانشگاه فرهنگیان  3368  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی سبزوار-دانشگاه فرهنگیان  3369  روزانه
  -  زن  -  30  یزد) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3370  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس نسیبه تهران-دانشگاه فرهنگیان  3371  روزانه

  مرد  زن  150  -  انتهر - دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی   3372  نیمه حضوري
  .همین دفترچه درج شده استشرایط و ضوابط دانشکده در   مرد  زن  -  80  اصفهان - و عترت معارف قرآنغیرانتفاعی دانشکده   3373  غیرانتفاعی

  

  ـ آموزش راهنمایی ومشاوره 503
  -  زن  -  40  زنجان) س (پردیس الزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3374  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یمرسشاغل فرهنگیان  ژهیو

  -  زن  -  40  ایالم) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3375  روزانه
  مرد  -  -  30  بهبهان) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3376  روزانه
  مرد  -  -  40  اندیمشک) ع(پردیس امام رضا-دانشگاه فرهنگیان  3377  روزانه
  -  زن  -  40  الهدي صدر بوشهر پردیس بنت-ه فرهنگیاندانشگا  3378  روزانه
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  ـ آموزش راهنمایی ومشاوره 503ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
  -  زن  -  40  الهدي صدر فردوس پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3379  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو

  مرد  -  -  40  پردیس دانشور نیشابور-دانشگاه فرهنگیان  3380  روزانه
  -  زن  -  40  پردیس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3381  روزانه
  -  زن  -  40  کازرون) س(پردیس زینب کبري-دانشگاه فرهنگیان  3382  روزانه
  مرد  -  -  40  آباد پردیس شهیدآیت نجف-دانشگاه فرهنگیان  3383  روزانه
  مرد  -  -  40  پردیس شهیدباهنر اصفهان-دانشگاه فرهنگیان  3384  روزانه
  مرد  -  -  40  پردیس شهیدباهنر بیرجند-دانشگاه فرهنگیان  3385  روزانه
  -  زن  -  40  پردیس شهیدباهنر شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3386  روزانه
  -  زن  -  40  پردیس شهیدباهنر همدان-دانشگاه فرهنگیان  3387  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی زنجان-دانشگاه فرهنگیان  3388  روزانه
  مرد  -  -  40  نژاد یزد پردیس شهیدپاك-دانشگاه فرهنگیان  3389  روزانه
  مرد  -  -  40  پردیس شهیدرجائی بابل-دانشگاه فرهنگیان  3390  روزانه
  مرد  -  -  40  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3391  روزانه
  مرد  -  -  40  پردیس شهیدرجائی کرمانشاه-دانشگاه فرهنگیان  3392  روزانه
  -  زن  -  40  پردیس شهیدشرافت تهران-دانشگاه فرهنگیان  3393  روزانه
  مرد  -  -  40  پردیس شهیدمدرس ایالم-دانشگاه فرهنگیان  3394  روزانه
  مرد  -  -  40  پردیس شهیدمدنی قم-دانشگاه فرهنگیان  3395  روزانه
  مرد  -  -  40  پردیس شهیدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3396  روزانه
  مرد  -  -  40  پردیس شهیدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگیان  3397  روزانه
  مرد  -  -  40  پردیس عالمه طباطبائی بوشهر-دانشگاه فرهنگیان  3398  روزانه

  مرد  -  -  40  پردیس عالمه طباطبائی خرم آباد-دانشگاه فرهنگیان  3399  هروزان
  -  زن  -  30  اصفهان) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3400  روزانه
  -  زن  -  40  یزد) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3401  روزانه
  -  زن  -  40  پردیس نسیبه تهران-دانشگاه فرهنگیان  3402  روزانه

  عنوان رشته کارشناسی ناپیوسته راهنمایی و مشاوره   مرد  زن  -  80  )لرستان(کوهدشت - موسسه غیرانتفاعی نوآوران  4230  غیرانتفاعی
  

  ـ آموزش زبان انگلیسی504
    مرد  زن  -  80  یزد - ) ع(جواد  موسسه غیرانتفاعی امام  3403  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی برنا   3404  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  45  چابهار - موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه   3405  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا   3406  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دختر لرستان پل -دختر  موسسه غیرانتفاعی پل  3407  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -تابران  موسسه غیرانتفاعی  3408  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  60  نیشابور -موسسه غیرانتفاعی ثامن   3409  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان  3410  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی   3411  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - عی سهروردي موسسه غیرانتفا  3412  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان   3413  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی شکوه شرق   3414  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  40  زنجان -موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمان صوفی رازي   3415  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی کرمان   3416  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کوشیار   3417  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  کاشان -موسسه غیرانتفاعی مهد علم   3418  غیرانتفاعی

  

  زبان انگلیسی یـ مترجم504
  محل تحصیل یزد  مرد  زن  -  80  یزد دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  3419  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران   3420  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی البرز   3421  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فوالدشهر اصفهان - موسسه غیرانتفاعی امین   3422  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  هرودشا -موسسه غیرانتفاعی برنا   3423  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  45  چابهار - موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه   3424  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا   3425  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی تابران   3426  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ستان قزوینتاک - موسسه غیرانتفاعی تاکستان   3427  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی تفتان   3428  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  60  نیشابور -موسسه غیرانتفاعی ثامن   3429  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان  3430  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  انشگاهی کرمانشاهموسسه غیرانتفاعی جهاد د  3431  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی حافظ   3432  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -نظامی  موسسه غیرانتفاعی حکیم  3433  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  مشهد - طوس میموسسه غیرانتفاعی حک  3434  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -اصرخسرو ن میموسسه غیرانتفاعی حک  3435  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی دانشوران   3436  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی رودکی   3437  غیرانتفاعی
    مرد  زن  20  -  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی رودکی   3438  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی زند   3439  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی سهروردي   3440  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان   3441  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی شفق   3442  غیرانتفاعی
    30  50  -  80  اهر -الدین محمود اهري  موسسه غیرانتفاعی شیخ شهاب  3443  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی صبح صادق   3444  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کوشیار   3445  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی گلستان   3446  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -مفاخر موسسه غیرانتفاعی   3447  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل -موسسه غیرانتفاعی نوین   3448  غیرانتفاعی
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  )انیفرهنگ ژهیو(آموزش زبان انگلیسی - 504

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
  -  زن  -  30  ایالم) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3449  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو

  مرد  -  -  30  بهبهان) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3450  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3451  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي آمل پردیس بیت-دانشگاه فرهنگیان  3452  روزانه
  -  زن  -  30  مشهد) ع(الحجج پردیس ثامن-دانشگاه فرهنگیان  3453  روزانه
  -  زن  -  30  ئمشهر  قا) س(پردیس حضرت فاطمه-دانشگاه فرهنگیان  3454  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دانشور نیشابور-دانشگاه فرهنگیان  3455  روزانه

  مرد  -  -  30  پردیس دکترشریعتی ساري-دانشگاه فرهنگیان  3456  نهروزا
  مرد  -  -  30  آباد پردیس شهیدآیت نجف-دانشگاه فرهنگیان  3457  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدباهنر اصفهان-دانشگاه فرهنگیان  3458  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدباهنر بیرجند-دانشگاه فرهنگیان  3459  روزانه

  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3460  وزانهر
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر همدان-دانشگاه فرهنگیان  3461  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی مشهد-دانشگاه فرهنگیان  3462  روزانه
  مرد  -  -  30  نژاد یزد پردیس شهیدپاك-دانشگاه فرهنگیان  3463  روزانه

  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی ارومیه-دانشگاه فرهنگیان  3464  انهروز
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3465  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی کرمانشاه-دانشگاه فرهنگیان  3466  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدرس ایالم-دانشگاه فرهنگیان  3467  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدنی قم-دانشگاه فرهنگیان  3468  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدمطهري خوي-دانشگاه فرهنگیان  3469  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگیان  3470  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی بوشهر-دانشگاه فرهنگیان  3471  روزانه

  -  زن  -  30  اصفهان) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3472  وزانهر
  -  زن  -  30  یزد) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3473  روزانه
نیمه 

  حضوري
  مرد  زن  150  -  تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی   3474

  

  ـ آموزش زبان وادبیات فارسی505
  مرد  -  -  30  اي گرگان اله خامنه پردیس آیت-رهنگیاندانشگاه ف  3475  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو

  -  زن  -  30  ایالم) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3476  روزانه
  مرد  -  -  30  بهبهان) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3477  روزانه
  -  زن  -  30  کاشان) ره(پردیس امام خمینی-اه فرهنگیاندانشگ  3478  روزانه
  -  زن  -  30  گرگان) ره(پردیس امام خمینی-دانشگاه فرهنگیان  3479  روزانه
  مرد  -  -  30  بابلسر) ع(پردیس امام علی-دانشگاه فرهنگیان  3480  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس بحرالعلوم شهرکرد-دانشگاه فرهنگیان  3481  روزانه

  -  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3482  هروزان
  -  زن  -  30  الهدي صدر فردوس پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3483  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي آمل پردیس بیت-دانشگاه فرهنگیان  3484  روزانه
  -  زن  -  30  مشهد) ع(الحجج پردیس ثامن-دانشگاه فرهنگیان  3485  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دانشور نیشابور-دانشگاه فرهنگیان  3486  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دکترشریعتی ساري-دانشگاه فرهنگیان  3487  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3488  روزانه
  مرد  -  -  30  آباد پردیس شهیدآیت نجف-دانشگاه فرهنگیان  3489  روزانه

  مرد  -  -  30  پردیس شهیدباهنر اصفهان-دانشگاه فرهنگیان  3490  نهروزا
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدباهنر بیرجند-دانشگاه فرهنگیان  3491  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر تهران-دانشگاه فرهنگیان  3492  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر شهرکرد-دانشگاه فرهنگیان  3493  روزانه

  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3494  انهروز
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی گنبد کاووس-دانشگاه فرهنگیان  3495  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی مشهد-دانشگاه فرهنگیان  3496  روزانه
  مرد  -  -  30  نژاد یزد پردیس شهیدپاك-دانشگاه فرهنگیان  3497  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی بابل-دانشگاه فرهنگیان  3498  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3499  روزانه
  مرد  -  -  30  شهر پردیس شهیدرجائی فرخ-دانشگاه فرهنگیان  3500  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدشرافت تهران-دانشگاه فرهنگیان  3501  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدرس ایالم-دانشگاه فرهنگیان  3502  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدنی قم-دانشگاه فرهنگیان  3503  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3504  روزانه
  دمر  -  -  30  مرتضی انصاري دزفول پردیس شیخ-دانشگاه فرهنگیان  3505  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه امینی تبریز-دانشگاه فرهنگیان  3506  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی بوشهر-دانشگاه فرهنگیان  3507  روزانه
  -  زن  -  30  اصفهان) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3508  روزانه
  -  زن  -  30  یزد) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3509  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس نسیبه تهران-دانشگاه فرهنگیان  3510  روزانه

  

  ـ تربیت معلم زبان وادبیات فارسی 505
نیمه 

  حضوري
  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو  مرد  زن  150  -  تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی   3511

  

  ـ آموزش علوم تجربی 506
  مرد  -  -  30  اي گرگان اله خامنه پردیس آیت-دانشگاه فرهنگیان  3512  انهروز

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو
  -  زن  -  30  زنجان) س (پردیس الزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3513  روزانه
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  ـ آموزش علوم تجربی 506 ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
 محل تحصیلنام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی 

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
  -  زن  -  30  ایالم) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3514  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو

  مرد  -  -  30  بهبهان) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3515  روزانه
  -  زن  -  30  گرگان) ره(پردیس امام خمینی-دانشگاه فرهنگیان  3516  روزانه
  مرد  -  -  30  اندیمشک) ع(پردیس امام رضا-دانشگاه فرهنگیان  3517  روزانه
  مرد  -  -  30  بابلسر) ع(پردیس امام علی-دانشگاه فرهنگیان  3518  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس بحرالعلوم شهرکرد-دانشگاه فرهنگیان  3519  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3520  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي صدر فردوس پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3521  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي آمل پردیس بیت-دانشگاه فرهنگیان  3522  روزانه
  -  زن  -  30  مشهد )ع(الحجج پردیس ثامن-دانشگاه فرهنگیان  3523  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دانشور نیشابور-دانشگاه فرهنگیان  3524  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دکترشریعتی ساري-دانشگاه فرهنگیان  3525  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3526  روزانه
  -  زن  -  30  جردبرو) س(پردیس زینب کبري-دانشگاه فرهنگیان  3527  روزانه
  مرد  -  -  30  آباد پردیس شهیدآیت نجف-دانشگاه فرهنگیان  3528  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدباهنر بیرجند-دانشگاه فرهنگیان  3529  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر تهران-دانشگاه فرهنگیان  3530  روزانه
  -  زن  -  30  رکردپردیس شهیدباهنر شه-دانشگاه فرهنگیان  3531  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3532  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر همدان-دانشگاه فرهنگیان  3533  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی زنجان-دانشگاه فرهنگیان  3534  روزانه
  مرد  -  -  30  کاووس پردیس شهیدبهشتی گنبد-دانشگاه فرهنگیان  3535  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی مشهد-دانشگاه فرهنگیان  3536  روزانه
  مرد  -  -  30  نژاد یزد پردیس شهیدپاك-دانشگاه فرهنگیان  3537  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی ارومیه-دانشگاه فرهنگیان  3538  روزانه
  مرد  -  -  30  ی بابلپردیس شهیدرجائ-دانشگاه فرهنگیان  3539  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3540  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی کرمانشاه-دانشگاه فرهنگیان  3541  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدشرافت تهران-دانشگاه فرهنگیان  3542  روزانه
  مرد  -  -  30  س ایالمپردیس شهیدمدر-دانشگاه فرهنگیان  3543  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدنی قم-دانشگاه فرهنگیان  3544  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدمطهري خوي-دانشگاه فرهنگیان  3545  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3546  روزانه
  مرد  -  -  30  انپردیس شهیدمقصودي همد-دانشگاه فرهنگیان  3547  روزانه
  مرد  -  -  30  مرتضی انصاري دزفول پردیس شیخ-دانشگاه فرهنگیان  3548  روزانه
  مرد  -  -  30  اسالمشهر - پردیس عترت واوان تهران -دانشگاه فرهنگیان  3549  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه امینی تبریز-دانشگاه فرهنگیان  3550  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی بوشهر-ندانشگاه فرهنگیا  3551  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی خرم آباد-دانشگاه فرهنگیان  3552  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی سبزوار-دانشگاه فرهنگیان  3553  روزانه
  -  زن  -  30  یزد) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3554  روزانه

  -  زن  -  30  پردیس نسیبه تهران-دانشگاه فرهنگیان  3555  هروزان
  

  ییوآموزش کودکان استثنا یـ روانشناس507
  -  زن  -  30  زنجان) س (پردیس الزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3556  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو

  -  زن  -  30  ایالم) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3557  روزانه
  مرد  -  -  30  بهبهان) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3558  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3559  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي صدر فردوس پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3560  روزانه
  -  زن  -  30  مشهد) ع(الحجج دیس ثامنپر-دانشگاه فرهنگیان  3561  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دانشور نیشابور-دانشگاه فرهنگیان  3562  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3563  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدباهنر بیرجند-دانشگاه فرهنگیان  3564  روزانه
  -  زن  -  30  س شهیدباهنر تهرانپردی-دانشگاه فرهنگیان  3565  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3566  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر همدان-دانشگاه فرهنگیان  3567  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی زنجان-دانشگاه فرهنگیان  3568  روزانه
  مرد  -  -  30  هیدبهشتی مشهدپردیس ش-دانشگاه فرهنگیان  3569  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی ارومیه-دانشگاه فرهنگیان  3570  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی بابل-دانشگاه فرهنگیان  3571  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3572  روزانه
  -  زن  -  30  یدشرافت تهرانپردیس شه-دانشگاه فرهنگیان  3573  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدرس ایالم-دانشگاه فرهنگیان  3574  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدمطهري خوي-دانشگاه فرهنگیان  3575  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3576  روزانه
  مرد  -  -  30  صودي همدانپردیس شهیدمق-دانشگاه فرهنگیان  3577  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی بوشهر-دانشگاه فرهنگیان  3578  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی سبزوار-دانشگاه فرهنگیان  3579  روزانه

  

  ـ آموزش مطالعات اجتماعی508
  مرد  -  -  30  اي گرگان اله خامنه پردیس آیت-دانشگاه فرهنگیان  3580  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو
  -  زن  -  30  ایالم) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3581  روزانه
  مرد  -  -  30  بهبهان) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3582  روزانه
  -  زن  -  30  گرگان) ره(پردیس امام خمینی-دانشگاه فرهنگیان  3583  روزانه
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  ـ آموزش مطالعات اجتماعی508 ادامه 

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
  مرد  -  -  30  بابلسر) ع(پردیس امام علی-دانشگاه فرهنگیان  3584  روزانه

  موزش وپرورشآ یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو

  -  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3585  روزانه
  -  زن  -  30  مشهد) ع(الحجج پردیس ثامن-دانشگاه فرهنگیان  3586  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دانشور نیشابور-دانشگاه فرهنگیان  3587  روزانه
  -  زن  -  30  کازرون )س(پردیس زینب کبري-دانشگاه فرهنگیان  3588  روزانه
  مرد  -  -  30  آباد پردیس شهیدآیت نجف-دانشگاه فرهنگیان  3589  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدباهنر اصفهان-دانشگاه فرهنگیان  3590  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر تهران-دانشگاه فرهنگیان  3591  روزانه
  -  زن  -  30  ر شیرازپردیس شهیدباهن-دانشگاه فرهنگیان  3592  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی گنبد کاووس-دانشگاه فرهنگیان  3593  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی مشهد-دانشگاه فرهنگیان  3594  روزانه
  مرد  -  -  30  نژاد یزد پردیس شهیدپاك-دانشگاه فرهنگیان  3595  روزانه
  مرد  -  -  30  رجائی ارومیهپردیس شهید-دانشگاه فرهنگیان  3596  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی بابل-دانشگاه فرهنگیان  3597  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3598  روزانه
  مرد  -  -  30  شهر پردیس شهیدرجائی فرخ-دانشگاه فرهنگیان  3599  روزانه
  مرد  -  -  30  یدرجائی کرمانشاهپردیس شه-دانشگاه فرهنگیان  3600  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدشرافت تهران-دانشگاه فرهنگیان  3601  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدرس ایالم-دانشگاه فرهنگیان  3602  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدمطهري خوي-دانشگاه فرهنگیان  3603  روزانه
  مرد  -  -  30  ه طباطبائی بوشهرپردیس عالم-دانشگاه فرهنگیان  3604  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی خرم آباد-دانشگاه فرهنگیان  3605  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی سبزوار-دانشگاه فرهنگیان  3606  روزانه
  -  زن  -  30  اصفهان) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3607  روزانه
  -  زن  -  30  یزد) س(پردیس فاطمۀالزهراء-نشگاه فرهنگیاندا  3608  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس نسیبه تهران-دانشگاه فرهنگیان  3609  روزانه
نیمه 

  حضوري
  مرد  زن  150  -  تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی   3610

  

  ـ آموزش وپرورش ابتدایی509
  -  زن  -  70  جانزن) س (پردیس الزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3611  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو

  -  زن  -  70  ایالم) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3612  روزانه
  مرد  -  -  40  بهبهان) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3613  روزانه
  مرد  -  -  70  مشکاندی) ع(پردیس امام رضا-دانشگاه فرهنگیان  3614  روزانه
  مرد  -  -  70  بابلسر) ع(پردیس امام علی-دانشگاه فرهنگیان  3615  روزانه
  -  زن  -  70  الهدي صدر فردوس پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3616  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي آمل پردیس بیت-دانشگاه فرهنگیان  3617  روزانه
  -  زن  -  70  مشهد) ع(جالحج پردیس ثامن-دانشگاه فرهنگیان  3618  روزانه
  -  زن  -  70  ئمشهر  قا) س(پردیس حضرت فاطمه-دانشگاه فرهنگیان  3619  روزانه
  مرد  -  -  70  پردیس دانشور نیشابور-دانشگاه فرهنگیان  3620  روزانه
  مرد  -  -  70  پردیس دکترشریعتی ساري-دانشگاه فرهنگیان  3621  روزانه
  -  زن  -  70  سالت زاهدانپردیس ر-دانشگاه فرهنگیان  3622  روزانه
  -  زن  -  70  کازرون) س(پردیس زینب کبري-دانشگاه فرهنگیان  3623  روزانه
  مرد  -  -  70  آباد پردیس شهیدآیت نجف-دانشگاه فرهنگیان  3624  روزانه
  مرد  -  -  70  پردیس شهیدباهنر اصفهان-دانشگاه فرهنگیان  3625  روزانه
  مرد  -  -  70  شهیدباهنر بیرجندپردیس -دانشگاه فرهنگیان  3626  روزانه
  -  زن  -  70  پردیس شهیدباهنر تهران-دانشگاه فرهنگیان  3627  روزانه
  -  زن  -  70  پردیس شهیدباهنر شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3628  روزانه
  -  زن  -  70  پردیس شهیدباهنر همدان-دانشگاه فرهنگیان  3629  روزانه
  مرد  -  -  70  یدبهشتی اقلیدپردیس شه-دانشگاه فرهنگیان  3630  روزانه
  مرد  -  -  70  پردیس شهیدبهشتی زنجان-دانشگاه فرهنگیان  3631  روزانه
  مرد  -  -  70  پردیس شهیدبهشتی مشهد-دانشگاه فرهنگیان  3632  روزانه
  مرد  -  -  70  نژاد یزد پردیس شهیدپاك-دانشگاه فرهنگیان  3633  روزانه
  مرد  -  -  30  یدرجائی ارومیهپردیس شه-دانشگاه فرهنگیان  3634  روزانه
  مرد  -  -  70  پردیس شهیدرجائی بابل-دانشگاه فرهنگیان  3635  روزانه
  مرد  -  -  70  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3636  روزانه
  مرد  -  -  70  پردیس شهیدرجائی کرمانشاه-دانشگاه فرهنگیان  3637  روزانه
  -  زن  -  70  شهیدشرافت تهران پردیس-دانشگاه فرهنگیان  3638  روزانه
  مرد  -  -  70  پردیس شهیدمدرس ایالم-دانشگاه فرهنگیان  3639  روزانه
  مرد  -  -  70  پردیس شهیدمدنی قم-دانشگاه فرهنگیان  3640  روزانه
  -  زن  -  70  پردیس شهیدمطهري خوي-دانشگاه فرهنگیان  3641  روزانه
  مرد  -  -  70  ي زاهدانپردیس شهیدمطهر-دانشگاه فرهنگیان  3642  روزانه
  مرد  -  -  70  پردیس شهیدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگیان  3643  روزانه
  مرد  -  -  70  مرتضی انصاري دزفول پردیس شیخ-دانشگاه فرهنگیان  3644  روزانه
  مرد  -  -  70  پردیس عالمه امینی تبریز-دانشگاه فرهنگیان  3645  روزانه
  مرد  -  -  70  یس عالمه طباطبائی سبزوارپرد-دانشگاه فرهنگیان  3646  روزانه
  -  زن  -  70  اصفهان) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3647  روزانه
  -  زن  -  70  یزد) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3648  روزانه
  -  زن  -  70  پردیس نسیبه تهران-دانشگاه فرهنگیان  3649  روزانه

  

  تربیتیـ تربیت مربی امور 510
نیمه 

  حضوري
  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو  مرد  زن  150  -  تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی   3650

  .درج شده استدفترچه همین شرایط و ضوابط دانشکده در   مرد  زن  -  80  اصفهان - و عترت  معارف قرآنغیرانتفاعی دانشکده   3651  غیرانتفاعی
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  گرایش عمومی-مربی امورتربیتیتربیت  -510

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
  -  زن  -  30  زنجان) س (پردیس الزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3652  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو

  -  زن  -  30  ایالم) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3653  زانهرو
  مرد  -  -  30  بهبهان) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3654  روزانه
  -  زن  -  30  گرگان) ره(پردیس امام خمینی-دانشگاه فرهنگیان  3655  روزانه
  مرد  -  -  30  بابلسر )ع(پردیس امام علی-دانشگاه فرهنگیان  3656  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي صدر فردوس پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3657  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي آمل پردیس بیت-دانشگاه فرهنگیان  3658  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دانشور نیشابور-دانشگاه فرهنگیان  3659  روزانه
  مرد  -  -  30  ی ساريپردیس دکترشریعت-دانشگاه فرهنگیان  3660  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  3661  روزانه
  -  زن  -  30  بروجرد) س(پردیس زینب کبري-دانشگاه فرهنگیان  3662  روزانه
  -  زن  -  30  کازرون) س(پردیس زینب کبري-دانشگاه فرهنگیان  3663  روزانه
  مرد  -  -  30  نر بیرجندپردیس شهیدباه-دانشگاه فرهنگیان  3664  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر تهران-دانشگاه فرهنگیان  3665  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3666  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی زنجان-دانشگاه فرهنگیان  3667  روزانه
  مرد  -  -  30  ی گنبد کاووسپردیس شهیدبهشت-دانشگاه فرهنگیان  3668  روزانه
  مرد  -  -  30  نژاد یزد پردیس شهیدپاك-دانشگاه فرهنگیان  3669  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی بابل-دانشگاه فرهنگیان  3670  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3671  روزانه
  مرد  -  -  30  درجائی کرمانشاهپردیس شهی-دانشگاه فرهنگیان  3672  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدشرافت تهران-دانشگاه فرهنگیان  3673  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدرس ایالم-دانشگاه فرهنگیان  3674  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدنی قم-دانشگاه فرهنگیان  3675  روزانه
  مرد  -  -  30  هري زاهدانپردیس شهیدمط-دانشگاه فرهنگیان  3676  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی خرم آباد-دانشگاه فرهنگیان  3677  روزانه
  -  زن  -  30  یزد) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3678  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس نسیبه تهران-دانشگاه فرهنگیان  3679  روزانه

  

  متوسطه گرایش-ـ تربیت مربی امورتربیتی 510
  -  زن  -  30  زنجان) س (پردیس الزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3680  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو

  -  زن  -  30  ایالم) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3681  روزانه
  مرد  -  -  30  بهبهان) ع(صادق پردیس امام جعفر-دانشگاه فرهنگیان  3682  روزانه
  -  زن  -  30  گرگان) ره(پردیس امام خمینی-دانشگاه فرهنگیان  3683  روزانه
  مرد  -  -  30  بابلسر) ع(پردیس امام علی-دانشگاه فرهنگیان  3684  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي صدر فردوس پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3685  روزانه
  -  زن  -  30  الهدي آمل پردیس بیت-دانشگاه فرهنگیان  3686  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دانشور نیشابور-دانشگاه فرهنگیان  3687  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس دکترشریعتی ساري-دانشگاه فرهنگیان  3688  روزانه
  -  زن  -  30  بروجرد) س(پردیس زینب کبري-دانشگاه فرهنگیان  3689  روزانه
  مرد  -  -  30  ندپردیس شهیدباهنر بیرج-دانشگاه فرهنگیان  3690  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر تهران-دانشگاه فرهنگیان  3691  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3692  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی زنجان-دانشگاه فرهنگیان  3693  روزانه
  مرد  -  -  30  کاووسپردیس شهیدبهشتی گنبد -دانشگاه فرهنگیان  3694  روزانه
  مرد  -  -  30  نژاد یزد پردیس شهیدپاك-دانشگاه فرهنگیان  3695  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی بابل-دانشگاه فرهنگیان  3696  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3697  روزانه
  مرد  -  -  30  کرمانشاهپردیس شهیدرجائی -دانشگاه فرهنگیان  3698  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدشرافت تهران-دانشگاه فرهنگیان  3699  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدرس ایالم-دانشگاه فرهنگیان  3700  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمدنی قم-دانشگاه فرهنگیان  3701  روزانه
  مرد  -  -  30  ی خرم آبادپردیس عالمه طباطبائ-دانشگاه فرهنگیان  3702  روزانه
  -  زن  -  30  یزد) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3703  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس نسیبه تهران-دانشگاه فرهنگیان  3704  روزانه

  

  ـ کارشناسی ناپیوسته باستان شناسی511
    مرد  زن  -  80  یزد -موسسه غیرانتفاعی دارالعلم یزد   3705  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی گلستان   3706  انتفاعیغیر
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه - موسسه غیرانتفاعی گنجینه هنر   3707  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیک   3708  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک قزوین -موسسه غیرانتفاعی موالنا   3709  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما   3710  غیرانتفاعی

  

  )مدیریت وبرنامه ریزي تربیت بدنی(ـ کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی512
    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال   3711  غیرانتفاعی
    مرد  نز  -  80  دختر لرستان پل -دختر  موسسه غیرانتفاعی پل  3712  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی رجاء   3713  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی شفق   3714  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی   3715  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  رامسر -موسسه غیرانتفاعی کسري   3716  غیرانتفاعی
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  ـ کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی512

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول

  -  زن  -  30  گرگان) ره(پردیس امام خمینی-دانشگاه فرهنگیان  3717  روزانه
عنوان رشته تربیت دبیر تربیت  -رشآموزش و پرو یمانیو پ یفرهنگیان رسم ژهیو

  بدنی و علوم ورزشی
  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو  -  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  3718  روزانه
  -  زن  -  30  مشهد) ع(الحجج پردیس ثامن-دانشگاه فرهنگیان  3719  روزانه

عنوان رشـته   -موزش و پرورشآ یمانیو پ یفرهنگیان رسم ژهیو
  تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

  

  مرد  -  -  30  پردیس دانشور نیشابور-دانشگاه فرهنگیان  3720  روزانه
  مرد  -  -  30  آباد پردیس شهیدآیت نجف-دانشگاه فرهنگیان  3721  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدباهنر اصفهان-دانشگاه فرهنگیان  3722  روزانه

  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3723  وزانهر
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر همدان-دانشگاه فرهنگیان  3724  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی گنبد کاووس-دانشگاه فرهنگیان  3725  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی مشهد-دانشگاه فرهنگیان  3726  روزانه

  آموزش وپرورش یمانیو پ یرسمشاغل فرهنگیان  ژهیو  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی ارومیه-دانشگاه فرهنگیان  3727  روزانه

  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  3728  روزانه

عنوان رشـته   -آموزش و پرورش یمانیو پ یفرهنگیان رسم ژهیو
  ورزشیتربیت دبیر تربیت بدنی و علوم 

  -  زن  -  30  پردیس شهیدمطهري خوي-دانشگاه فرهنگیان  3729  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگیان  3730  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی بوشهر-دانشگاه فرهنگیان  3731  روزانه
  مرد  -  -  30  ارپردیس عالمه طباطبائی سبزو-دانشگاه فرهنگیان  3732  روزانه
  -  زن  -  30  اصفهان) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  3733  روزانه
  -  زن  -  60  پردیس نسیبه تهران-دانشگاه فرهنگیان  3734  روزانه

    مرد  -  -  60  مشهد -) ع (امام رضاالمللی  غیرانتفاعی بیندانشگاه   3735  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چناران - سناباد  موسسه غیرانتفاعی  3736  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان -موسسه غیرانتفاعی نیکان  3737  غیرانتفاعی

  

  مربیگري ورزش ـ کارشناسی ناپیوسته512
    مرد  -  -  18  آباد کتول اي پسران علی آموزشکده فنی و حرفه  3738  روزانه
    مرد  -  18  -  آباد کتول اي پسران علی آموزشکده فنی و حرفه  3739  روزانه
    -  زن  -  18  )س(حضرت فاطمه  -اي دختران کرمان آموزشکده فنی و حرفه  3740  روزانه
    -  زن  18  -  )س(حضرت فاطمه  -اي دختران کرمان آموزشکده فنی و حرفه  3741  روزانه
    -  زن  -  32  اي دختران مشهد آموزشکده فنی و حرفه  3742  روزانه
    -  زن  32  -  دختران مشهداي  آموزشکده فنی و حرفه  3743  روزانه
    مرد  -  -  16  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3744  روزانه
    مرد  -  16  -  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3745  روزانه
    -  زن  -  60  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  3746  روزانه
    -  زن  20  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  3747  روزانه
    مرد  -  -  12  آباد کتول اي پسران علی آموزشکده فنی و حرفه  3748  شبانه
    مرد  -  12  -  آباد کتول اي پسران علی آموزشکده فنی و حرفه  3749  شبانه
    -  زن  -  14  )س(حضرت فاطمه  -اي دختران کرمان آموزشکده فنی و حرفه  3750  شبانه
    -  زن  14  -  )س(حضرت فاطمه  -اي دختران کرمان آموزشکده فنی و حرفه  3751  شبانه
    -  زن  -  32  اي دختران مشهد آموزشکده فنی و حرفه  3752  شبانه
    -  زن  32  -  اي دختران مشهد آموزشکده فنی و حرفه  3753  شبانه
    مرد  -  -  16  )هیدچمرانش(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3754  شبانه
    مرد  -  16  -  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3755  شبانه
    -  زن  40  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  3756  شبانه

  

  ـ کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم قران کریم 513
  تهران لیمحل تحص  مرد  -  -  30  سازمان اوقاف وامورخیریه -دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  3757  روزانه
  تهران لیمحل تحص  -  زن  -  30  سازمان اوقاف وامورخیریه -دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  3758  روزانه
  دولت آباد اصفهان لیمحل تحص  -  زن  -  30  سازمان اوقاف وامورخیریه -دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  3759  روزانه

  دولت آباد اصفهان لیمحل تحص  مرد  -  -  30  سازمان اوقاف وامورخیریه -دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  3760  وزانهر
  رازیش لیمحل تحص  مرد  -  -  30  سازمان اوقاف وامورخیریه -دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  3761  روزانه
  رازیش لیمحل تحص  -  زن  -  30  اف وامورخیریهسازمان اوق -دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  3762  روزانه
  قم لیمحل تحص  -  زن  -  30  سازمان اوقاف وامورخیریه -دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  3763  روزانه
  قم لیمحل تحص  مرد  -  -  30  سازمان اوقاف وامورخیریه -دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  3764  روزانه

  .درج شده استدفترچه همین شرایط و ضوابط دانشکده در   مرد  زن  -  80  اصفهان - و عترت معارف قرآنفاعی غیرانتدانشکده   3765  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی اجتهاد   3766  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  قم - )ویژه خواهران(موسسه غیرانتفاعی رهپویان  3767  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  زاهدان -کوه شرق موسسه غیرانتفاعی ش  3768  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  شیراز - موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز   3769  غیرانتفاعی

  

  کاربردي حسابداري-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی  514 
    مرد  -  -  18  اي پسران اراك آموزشکده فنی و حرفه  3770  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران اراك آموزشکده فنی و حرفه  3771  روزانه
    مرد  -  -  32  اي پسران نیشابور آموزشکده فنی و حرفه  3772  روزانه
    مرد  -  32  -  اي پسران نیشابور آموزشکده فنی و حرفه  3773  روزانه
    مرد  -  -  32  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3774  روزانه
    مرد  -  32  -  )یدباهنرشه(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3775  روزانه
    مرد  -  -  32  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3776  روزانه
    مرد  -  32  -  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3777  روزانه

  مرد  -  -  18  )پور شهیدشمسی(تهران  2اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3778  روزانه
 يدماوند، روبـرو  ابانیخ يابتدا) ع(حسین میدان امام -السها،تهران محل تشکیل ک

  باشد یم يمنتظر دیشه ابانیخ
  .این دانشکده در شهرستان کردکوي استان گلستان واقع است  مرد  -  -  18  )»ع«امام علی(اي پسران کردکوي  دانشکده فنی و حرفه  3779  روزانه

  .این دانشکده در شهرستان کردکوي استان گلستان واقع است  مرد  -  18  -  )»ع«امام علی(ن کردکوي اي پسرا دانشکده فنی و حرفه  3780  روزانه 
    -  زن  -  32  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  3781  روزانه
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  کاربردي حسابداري-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی  514ادامه  

  دوره
کدرشته 

  محل
 ش عالی محل تحصیلنام دانشگاه یا مؤسسه آموز

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
    -  زن  32  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  3782  روزانه
  یمال شیگرا  مرد  -  -  18  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  3783  روزانه
  یمال شیگرا  مرد  -  18  -  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  3784  روزانه
    مرد  -  -  18  اي پسران اراك آموزشکده فنی و حرفه  3785  شبانه
    مرد  -  18  -  اي پسران اراك آموزشکده فنی و حرفه  3786  شبانه
    مرد  -  -  32  اي پسران نیشابور آموزشکده فنی و حرفه  3787  شبانه
    مرد  -  32  -  نیشابور اي پسران آموزشکده فنی و حرفه  3788  شبانه
    مرد  -  -  32  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3789  شبانه
    مرد  -  32  -  )شهیدباهنر(شیراز  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3790  شبانه
    مرد  -  -  32  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3791  شبانه
    مرد  -  32  -  )شهیدچمران(کرمان  1اي شماره  شکده فنی و حرفهآموز  3792  شبانه

  مرد  -  18  -  )پور شهیدشمسی(تهران  2اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  3793  شبانه
 يدماوند، روبـرو  ابانیخ يابتدا) ع(حسین میدان امام -محل تشکیل کالسها،تهران 

  .باشد یم يمنتظر دیشه ابانیخ
  .این دانشکده در شهرستان کردکوي استان گلستان واقع است  مرد  -  -  14  )»ع«امام علی(اي پسران کردکوي  و حرفه دانشکده فنی  3794  شبانه
  .این دانشکده در شهرستان کردکوي استان گلستان واقع است  مرد  -  14  -  )»ع«امام علی(اي پسران کردکوي  دانشکده فنی و حرفه  3795  شبانه
    -  زن  -  32  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  هدانشکده فنی و حرف  3796  شبانه
    -  زن  32  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  3797  شبانه
  یمال شیگرا  مرد  -  -  18  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  3798  شبانه
  یمال شیگرا  مرد  -  18  -  سرا  پسران صومعه يا دانشکده فنی و حرفه  3799  شبانه
  محل تحصیل مرکزاموزش عالی بافت  30  30  -  60  دانشگاه شهیدباهنرکرمان  3800  شبانه

    مرد  زن  -  80  آمل -دانشگاه غیرانتفاعی شمال   3801  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران  3802  غیرانتفاعی
  محل تحصیل اشکذر یزد  مرد  زن  -  80  دیز دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  3803  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  واحد کاشمر -غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  3804  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک -موسسه غیرانتفاعی آبا   3805  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  60  موسسه غیرانتفاعی آباده  3806  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -بادگان موسسه غیرانتفاعی آذرآ  3807  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق   3808  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی آمل   3809  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ابهر -موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهري   3810  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري - مازندران موسسه غیرانتفاعی ادیب   3811  غیرانتفاعی
  محل تحصیل دانشجویان پسر دماوند  مرد  -  -  45  دماوند - موسسه غیرانتفاعی ارشاد   3812  غیرانتفاعی
    40  40  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی اسوه   3813  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی البرز   3814  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  40  تبریز -موسسه غیرانتفاعی الغدیر   3815  غیرانتفاعی
    مرد  زن  40  -  تبریز -موسسه غیرانتفاعی الغدیر   3816  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی المهدي   3817  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غیرانتفاعی الوند   3818  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یزد - ) ع(جواد  انتفاعی امامموسسه غیر  3819  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فوالدشهر اصفهان - موسسه غیرانتفاعی امین   3820  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جهرم -موسسه غیرانتفاعی اندیشه   3821  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مالیر -موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه   3822  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایوانکی -موسسه غیرانتفاعی ایوانکی   3823  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر   3824  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی برآیند   3825  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی برنا   3826  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک -سه غیرانتفاعی بصیر موس  3827  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  60  چابهار - موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه   3828  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی بینالود   3829  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مهرفارس - پارسموسسه غیرانتفاعی   4231  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابلسر -رانتفاعی پارسا موسسه غی  3830  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  پرندك -موسسه غیرانتفاعی پرندك   3831  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دختر لرستان پل -دختر  موسسه غیرانتفاعی پل  3832  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی تابران   3833  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین - رانتفاعی تاکستان موسسه غی  3834  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن   3835  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی تفتان   3836  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دامغان - موسسه غیرانتفاعی توران   3837  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نیشابور -رانتفاعی ثامن موسسه غی  3838  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان  3839  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی حافظ   3840  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوي   3841  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -انتفاعی حکیم جرجانی موسسه غیر  3842  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -نظامی  موسسه غیرانتفاعی حکیم  3843  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حکیمان   3844  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -ناصرخسرو  میموسسه غیرانتفاعی حک  3845  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -وسسه غیرانتفاعی خراسان م  3846  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بوشهر - موسسه غیرانتفاعی خرد   3847  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر   3848  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد - موسسه غیرانتفاعی خزر   3849  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -غیرانتفاعی خیام  موسسه  3850  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی دانشستان   3851  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی دانشوران   3852  غیرانتفاعی
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  کاربردي حسابداري-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی  514ادامه  

  دوره
کدرشته 

  محل
 آموزش عالی محل تحصیل نام دانشگاه یا مؤسسه

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی   3853  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غیرانتفاعی راه دانش   3854  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -  موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال  3855  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی راهیان نور   3856  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدي   3857  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی رجاء   3858  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  نکرما - موسسه غیرانتفاعی رسالت   3859  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه - موسسه غیرانتفاعی رضویه   3860  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی رودکی   3861  غیرانتفاعی
    مرد  زن  20  -  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی رودکی   3862  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه   3863  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی روزبهان   3864  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زرندیه -موسسه غیرانتفاعی زرندیه   3865  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی زند   3866  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی سارویه   3867  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی ساعی   3868  عیغیرانتفا
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی سبز   3869  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان   3870  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چناران - موسسه غیرانتفاعی سناباد   3871  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - رانتفاعی سهروردي موسسه غی  3872  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز   3873  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی شاهرود   3874  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان   3875  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  50  تنکابن - غیرانتفاعی شفق موسسه   3876  غیرانتفاعی
    مرد  زن  30  -  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی شفق   3877  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی شکوه شرق   3878  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  خوي -موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزي   3879  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قم -ی شهاب دانش موسسه غیرانتفاع  3880  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آستارا -موسسه غیرانتفاعی شهریار   3881  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی   3882  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهیدرضایی   3883  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - ه غیرانتفاعی صبح صادق موسس  3884  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر   3885  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  40  زنجان -موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمان صوفی رازي   3886  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی عطار   3887  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بهنمیر بابلسر -موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی   3888  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري   3889  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی   3890  غیرانتفاعی
    ردم  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  3892  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان - موسسه غیرانتفاعی عالمه فیض کاشانی   3893  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی   3894  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه مجلسی   3895  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نور -) ره(مه محدث نوريموسسه غیرانتفاعی عال  3896  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  64  نایین -موسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی   3897  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی علم و فناوري شمس   3898  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرمسار -موسسه غیرانتفاعی علوم و توسعه آریا   3899  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوري سپاهان   3900  تفاعیغیران
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی   3901  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  شیراز - موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز   3902  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی فردوس   3903  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  الریجان - فرهمندموسسه غیرانتفاعی   4229  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان   3904  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی فروردین   3905  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یاسوج -موسسه غیرانتفاعی فروغ دانش   3906  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سمنان -موسسه غیرانتفاعی فضیلت   3907  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فن و دانش   3908  غیرانتفاعی
    -  زن  -  60  شهر اصفهان خمینی -االسالم  موسسه غیرانتفاعی فیض  3909  غیرانتفاعی
    -  زن  20  -  شهر اصفهان ینیخم -االسالم  موسسه غیرانتفاعی فیض  3910  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )کوچصفهان(رشت -موسسه غیرانتفاعی قدر   3911  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر   3912  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جزیره قشم هرمزگان -موسسه غیرانتفاعی قشم   3913  غیرانتفاعی
  نیمحل تشکیل کالسها واحد قزو  مرد  زن  -  80  قزوین  - عی کار موسسه غیرانتفا  3914  غیرانتفاعی
  کالسها واحد خرمدره لیمحل تشک  مرد  زن  -  80  قزوین  - موسسه غیرانتفاعی کار   3915  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی کاویان   3916  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اهکرمانش -موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب   3917  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی کرمان   3918  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی کوثر   3919  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کوشیار   3920  غیرانتفاعی
    دمر  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی گلستان   3921  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سنندج - موسسه غیرانتفاعی ماد   3922  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نور -رویان  - موسسه غیرانتفاعی مازیار   3923  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی مفاخر   3924  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل - موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی   3925  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان -موسسه غیرانتفاعی مهد علم   3926  غیرانتفاعی
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  کاربردي حسابداري-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی  514ادامه  

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی مهر   3927  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهرآستان   3928  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرانزلی -موسسه غیرانتفاعی مهرآیین   3929  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرانزلی - موسسه غیرانتفاعی مهران   3930  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  محالت - موسسه غیرانتفاعی مهرگان   3931  یغیرانتفاع
    مرد  زن  -  80  آبیک قزوین -موسسه غیرانتفاعی موالنا   3932  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایوانکی - موسسه غیرانتفاعی مولوي   3933  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی میزان   3934  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )لرستان(کوهدشت -موسسه غیرانتفاعی نوآوران   3935  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شهر کرد - موسسه غیرانتفاعی نور هدایت   3936  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل -موسسه غیرانتفاعی نوین   3937  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان -موسسه غیرانتفاعی نیکان  3938  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما   3939  فاعیغیرانت
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی هاتف   3940  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل - موسسه غیرانتفاعی هراز   3941  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - بهشت  موسسه غیرانتفاعی هشت  3942  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مهاباد - موسسه غیرانتفاعی هیمن   3943  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین   3944  غیرانتفاعی

  

  یعلوم انتظام وستهیناپ یـ کارشناس516
  متمرکز مهین  مرد  -  300  -  دانشگاه علوم پایه انتظامی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران  3945  روزانه

  

  یاطالعات ودانش شناسو سی ناپیوسته علم ـ کارشنا517 
    مرد  زن  -  60  موسسه غیرانتفاعی آباده  3946  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی شکوه شرق   3947  غیرانتفاعی

  

  کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی - 518  
    مرد  زن  -  80  واحد کاشمر -غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی هموسس  3948  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان   3949  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی آمل   3950  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ابهر -موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهري   3951  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران   3952  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی ارس   3953  غیرانتفاعی
  محل تحصیل دانشجویان پسر دماوند  مرد  -  -  45  دماوند - موسسه غیرانتفاعی ارشاد   3954  غیرانتفاعی
  انمحل تحصیل دانشجویان دختر تهر  -  زن  -  45  دماوند - موسسه غیرانتفاعی ارشاد   3955  غیرانتفاعی
    40  40  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی اسوه   3956  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی البرز   3957  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی المهدي   3958  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غیرانتفاعی الوند   3959  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یزد - ) ع(جواد  موسسه غیرانتفاعی امام  3960  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فوالدشهر اصفهان - موسسه غیرانتفاعی امین   3961  غیرانتفاعی
    35  35  -  70  الهیجان -موسسه غیرانتفاعی اندیشمند   3962  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مالیر -موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه   3963  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر   3964  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی برآیند   3965  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی برنا   3966  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک -موسسه غیرانتفاعی بصیر   3967  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  60  چابهار - موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه   3968  فاعیغیرانت
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی بینالود   3969  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا   3970  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  پرندك -موسسه غیرانتفاعی پرندك   3971  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  دختر لرستان پل -دختر  موسسه غیرانتفاعی پل  3972  یغیرانتفاع
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی تابران   3973  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین - موسسه غیرانتفاعی تاکستان   3974  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی تفتان   3975  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی حافظ   3976  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوي   3977  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی   3978  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -نظامی  موسسه غیرانتفاعی حکیم  3979  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حکیمان   3980  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -ناصرخسرو  میموسسه غیرانتفاعی حک  3981  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر   3982  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یزد -موسسه غیرانتفاعی دارالعلم یزد   3983  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  الهیجان -موسسه غیرانتفاعی دیلمان   3984  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی   3985  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غیرانتفاعی راه دانش   3986  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شتر - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال   3987  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی راهیان نور   3988  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  کرمان - موسسه غیرانتفاعی رسالت   3989  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی سبز   3990  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان   3991  غیرانتفاعی
    مرد  زن  80  -  چناران - موسسه غیرانتفاعی سناباد   3992  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی سهروردي   3993  غیرانتفاعی
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  کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی - 518ادامه  

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 پذیرشجنس 
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز   3994  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان   3995  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  50  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی شفق   3996  غیرانتفاعی
    مرد  زن  30  -  تنکابن - اعی شفق موسسه غیرانتف  3997  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آستارا -موسسه غیرانتفاعی شهریار   3998  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی   3999  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی صبح صادق   4000  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چالوس - یرانتفاعی طبرستان موسسه غ  4001  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر   4002  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  40  زنجان -موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمان صوفی رازي   4003  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی عطار   4004  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بهنمیر بابلسر -غیرانتفاعی عالمه امینی  موسسه  4005  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  60  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی عالمه بحرالعلوم   4006  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی   4007  غیرانتفاعی
    ردم  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی   4008  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه مجلسی   4009  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی علم و فناوري شمس   4010  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی   4011  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  هدمش -موسسه غیرانتفاعی فردوس   4012  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  الریجان -موسسه غیرانتفاعی فرهمند   4013  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی فروردین   4014  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یاسوج -موسسه غیرانتفاعی فروغ دانش   4015  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نسمنا -موسسه غیرانتفاعی فضیلت   4016  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فن و دانش   4017  غیرانتفاعی
    -  زن  -  50  شهر اصفهان خمینی -االسالم  موسسه غیرانتفاعی فیض  4018  غیرانتفاعی
    -  زن  30  -  شهر اصفهان خمینی -االسالم  موسسه غیرانتفاعی فیض  4019  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )کوچصفهان(رشت -رانتفاعی قدر موسسه غی  4020  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر   4021  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی کاویان   4022  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب   4023  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -رانتفاعی کوشیار موسسه غی  4024  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی گلستان   4025  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غیرانتفاعی گنجنامه   4026  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی مفاخر   4027  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل - مقدس اردبیلی  موسسه غیرانتفاعی  4028  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان -موسسه غیرانتفاعی مهد علم   4029  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی مهر   4030  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهرآستان   4031  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک قزوین -انتفاعی موالنا موسسه غیر  4032  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایوانکی - موسسه غیرانتفاعی مولوي   4033  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی میزان   4034  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -) ص(موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم  4035  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )لرستان(کوهدشت -یرانتفاعی نوآوران موسسه غ  4036  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل -موسسه غیرانتفاعی نوین   4037  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما   4038  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل - موسسه غیرانتفاعی هراز   4039  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - بهشت  رانتفاعی هشتموسسه غی  4040  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین   4041  غیرانتفاعی
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    40  40  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی اسوه   4042  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی المهدي   4043  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غیرانتفاعی الوند   4044  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فوالدشهر اصفهان - موسسه غیرانتفاعی امین   4045  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  جهرم -موسسه غیرانتفاعی اندیشه   4046  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر   4047  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  پرندك -موسسه غیرانتفاعی پرندك   4048  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی پیوند   4049  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین - موسسه غیرانتفاعی تاکستان   4050  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی تفتان   4051  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوي   4052  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -نظامی  موسسه غیرانتفاعی حکیم  4053  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حکیمان   4054  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  مشهد - طوس میموسسه غیرانتفاعی حک  4055  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  ساوه -ناصرخسرو  میموسسه غیرانتفاعی حک  4056  رانتفاعیغی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی   4057  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غیرانتفاعی راه دانش   4058  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال   4059  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی راهیان نور   4060  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدي   4061  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی سمنگان   4062  غیرانتفاعی
    دمر  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی سهروردي   4063  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان   4064  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی   4065  غیرانتفاعی
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  کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه - 518ادامه  

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

پذیرش ظرفیت 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
    مرد  -  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر   4066  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی عطار   4067  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بهنمیر بابلسر -موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی   4068  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی   4069  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه مجلسی   4070  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی علم و فناوري شمس   4071  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  ازشیر - موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز   4072  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی فردوس   4073  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی فروردین   4074  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سمنان -موسسه غیرانتفاعی فضیلت   4075  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فن و دانش   4076  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )کوچصفهان(رشت -موسسه غیرانتفاعی قدر   4077  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی کاویان   4078  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کوشیار   4079  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی گلستان   4080  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غیرانتفاعی گنجنامه   4081  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی مفاخر   4082  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی مهر   4083  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایوانکی - موسسه غیرانتفاعی مولوي   4084  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی میرعماد   4085  تفاعیغیران
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی میزان   4086  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )لرستان(کوهدشت -موسسه غیرانتفاعی نوآوران   4087  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل -موسسه غیرانتفاعی نوین   4088  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  اصفهان - بهشت  موسسه غیرانتفاعی هشت  4089  نتفاعیغیرا
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    مرد  زن  -  60  اصفهان - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهائی   4090  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان   4091  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فوالدشهر اصفهان - ه غیرانتفاعی امین موسس  4092  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک -موسسه غیرانتفاعی بصیر   4093  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی بینالود   4094  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی پرتو   4095  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -رانتفاعی حکیم جرجانی موسسه غی  4096  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  مشهد - طوس میموسسه غیرانتفاعی حک  4097  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -ناصرخسرو  میموسسه غیرانتفاعی حک  4098  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی   4099  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غیرانتفاعی راه دانش   4100  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال   4101  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی رودکی   4102  غیرانتفاعی
    مرد  زن  20  -  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی رودکی   4103  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -ه غیرانتفاعی سمنگان موسس  4104  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی شاندیز   4105  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان   4106  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آستارا -موسسه غیرانتفاعی شهریار   4107  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  قم -غیرانتفاعی طلوع مهر  موسسه  4108  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی   4109  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه مجلسی   4110  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  شیراز - موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز   4111  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  سمنان -موسسه غیرانتفاعی فضیلت   4112  عیغیرانتفا
    -  زن  80  -  شهر اصفهان خمینی -االسالم  موسسه غیرانتفاعی فیض  4113  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر   4114  غیرانتفاعی
    ردم  زن  -  80  جزیره قشم هرمزگان -موسسه غیرانتفاعی قشم   4115  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کوشیار   4116  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سمنان - موسسه غیرانتفاعی کومش   4117  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غیرانتفاعی گنجنامه   4118  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان -موسسه غیرانتفاعی مهد علم   4119  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی مهر   4120  تفاعیغیران
    مرد  زن  -  80  )لرستان(کوهدشت -موسسه غیرانتفاعی نوآوران   4121  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  8  اردبیل -موسسه غیرانتفاعی نوین   4122  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - بهشت  موسسه غیرانتفاعی هشت  4123  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  مهاباد - موسسه غیرانتفاعی هیمن   4124  تفاعیغیران
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    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی البرز   4125  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر   4126  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یزد -م یزد موسسه غیرانتفاعی دارالعل  4127  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر   4128  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی عطار   4129  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -موسسه غیرانتفاعی فن و دانش   4130  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر   4131  غیرانتفاعی
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    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان   4132  غیرانتفاعی
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  صنعتیکارشناسی ناپیوسته مدیریت  - 518ادامه  

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
    مرد  زن  -  80  ابهر -موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهري   4133  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران   4134  غیرانتفاعی
  محل تحصیل دماوند  مرد  -  -  45  دماوند - موسسه غیرانتفاعی ارشاد   4135  غیرانتفاعی
  محل تحصیل تهران  -  زن  -  45  دماوند - سه غیرانتفاعی ارشاد موس  4136  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی البرز   4137  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی المهدي   4138  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غیرانتفاعی الوند   4139  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یزد - ) ع(جواد  وسسه غیرانتفاعی امامم  4140  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  فوالدشهر اصفهان - موسسه غیرانتفاعی امین   4141  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر   4142  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی برآیند   4143  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی برنا   4144  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی بینالود   4145  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابلسر -موسسه غیرانتفاعی پارسا   4146  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  پرندك -موسسه غیرانتفاعی پرندك   4147  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  دختر لرستان پل -دختر  غیرانتفاعی پلموسسه   4148  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین - موسسه غیرانتفاعی تاکستان   4149  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی تفتان   4150  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نیشابور -موسسه غیرانتفاعی ثامن   4151  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی حافظ   4152  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوي   4153  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی   4154  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قوچان -نظامی  موسسه غیرانتفاعی حکیم  4155  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی حکیمان   4156  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  مشهد - طوس میموسسه غیرانتفاعی حک  4157  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر   4158  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یزد -موسسه غیرانتفاعی دارالعلم یزد   4159  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  اصفهان -موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی   4160  عیغیرانتفا
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غیرانتفاعی راه دانش   4161  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال   4162  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی راهیان نور   4163  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی رجاء   4164  رانتفاعیغی
    مرد  زن  -  80  رامسر -موسسه غیرانتفاعی رحمان   4165  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی زند   4166  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -موسسه غیرانتفاعی سبز   4167  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آمل -غیرانتفاعی سمنگان  موسسه  4168  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی سهروردي   4169  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گنبد کاووس -موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان   4170  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تنکابن - موسسه غیرانتفاعی شفق   4171  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آستارا -یرانتفاعی شهریار موسسه غ  4172  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه -موسسه غیرانتفاعی شهیدرضایی   4173  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اهر -الدین محمود اهري  موسسه غیرانتفاعی شیخ شهاب  4174  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر   4175  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  40  زنجان -موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمان صوفی رازي   4176  یغیرانتفاع
    مرد  زن  -  80  مشهد - موسسه غیرانتفاعی عطار   4177  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بهنمیر بابلسر -موسسه غیرانتفاعی عالمه امینی   4178  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی   4179  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان قزوین -موسسه غیرانتفاعی عالمه مجلسی   4180  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی علم و فناوري شمس   4181  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین -موسسه غیرانتفاعی غزالی   4182  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان - هیختگان موسسه غیرانتفاعی فر  4183  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی فروردین   4184  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  یاسوج -موسسه غیرانتفاعی فروغ دانش   4185  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  سمنان -موسسه غیرانتفاعی فضیلت   4186  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه -و دانش  موسسه غیرانتفاعی فن  4187  غیرانتفاعی
    -  زن  -  50  شهر اصفهان خمینی -االسالم  موسسه غیرانتفاعی فیض  4188  غیرانتفاعی
    -  زن  30  -  شهر اصفهان خمینی -االسالم  موسسه غیرانتفاعی فیض  4189  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  لنگرود -موسسه غیرانتفاعی قدیر   4190  غیرانتفاعی
  کالسها واحد خرمدره لیمحل تشک  مرد  زن  -  80  قزوین  - موسسه غیرانتفاعی کار   4191  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی کاویان   4192  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رشت -موسسه غیرانتفاعی کوشیار   4193  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  رفسنجان -موسسه غیرانتفاعی مفاخر   4194  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل - موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی   4195  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کاشان -موسسه غیرانتفاعی مهد علم   4196  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمان -موسسه غیرانتفاعی مهر   4197  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آستانه اشرفیه -موسسه غیرانتفاعی مهرآستان   4198  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بندرانزلی - موسسه غیرانتفاعی مهران   4199  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آبیک قزوین -موسسه غیرانتفاعی موالنا   4200  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایوانکی - موسسه غیرانتفاعی مولوي   4201  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز - موسسه غیرانتفاعی میزان   4202  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  )لرستان(کوهدشت -موسسه غیرانتفاعی نوآوران   4203  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شهر کرد - موسسه غیرانتفاعی نور هدایت   4204  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اردبیل -موسسه غیرانتفاعی نوین   4205  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تاکستان -موسسه غیرانتفاعی نیکان  4206  غیرانتفاعی
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  صنعتیکارشناسی ناپیوسته مدیریت  - 518ادامه  

  دوره
کدرشته 

  محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
    مرد  زن  -  80  محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما   4207  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  اصفهان - بهشت  وسسه غیرانتفاعی هشتم  4208  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مهاباد - موسسه غیرانتفاعی هیمن   4209  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی یاسین   4210  غیرانتفاعی

  

  مدیریت امورفرهنگی يکاربرد -یـ کارشناسی ناپیوسته علم518
  .و ضوابط در همین دفترچه درج شده است طیشرا -خاص طیبا شرا رشیپذ  مرد  زن  -  80  تهران -اعی سوره موسسه غیرانتف  4212  غیرانتفاعی

  مرد  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی سوره   4213  غیرانتفاعی
 طیشـرا  -یروابط عموم وستهیناپ یعنوان رشته کارشناس -خاص طیبا شرا رشیپذ

  .و ضوابط در همین دفترچه درج شده است
    مرد  -  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر   4214  یرانتفاعیغ

    -  زن  -  80  شیراز - موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز   4215  غیرانتفاعی
  

  کاربردي مدیریت هتلداري - ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 518
    مرد  زن  -  80  اصفهان - بهشت  موسسه غیرانتفاعی هشت  4216  غیرانتفاعی

  

  علوم ثبتی -کاربردي حقوق قضائی  -ناسی ناپیوسته علمی ـ کارش 519 
    مرد  زن  -  80  ساري - موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران   4217  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بجنورد -موسسه غیرانتفاعی اشراق   4218  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایالم -موسسه غیرانتفاعی باختر   4219  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شاهرود -موسسه غیرانتفاعی برآیند   4220  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چابهار - موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه   4221  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان -موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی   4222  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساوه - موسسه غیرانتفاعی رضویه   4223  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -موسسه غیرانتفاعی روزبهان   4224  غیرانتفاعی
    مرد  -  -  80  قم -موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر   4225  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چالوس -موسسه غیرانتفاعی عالمه حلی   4226  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی عالمه طبرسی  4227  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ایوانکی - موسسه غیرانتفاعی مولوي   4228  غیرانتفاعی
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  )607تا  601کدهاي (هاي تحصیلی در گروه آموزشی هنر  کد رشته محل -6جدول شماره 
  کاربردي تکنولوژي وطراحی دوخت-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 601

  دوره
کدرشته 

 محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

پذیرش  ظرفیت
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
    -  زن  -  30  آمل - ) دختران(اي توحید  آموزشکده فنی و حرفه  4251  روزانه
    -  زن  30  -  آمل - ) دختران(اي توحید  آموزشکده فنی و حرفه  4252  روزانه
    -  زن  -  18  اي دختران کاشان آموزشکده فنی و حرفه  4253  روزانه
    -  زن  18  -  اي دختران کاشان آموزشکده فنی و حرفه  4254  روزانه
    -  زن  -  18  اي دختران گرگان آموزشکده فنی و حرفه  4255  روزانه
    -  زن  -  18  آباد اي دختران نجف آموزشکده فنی و حرفه  4256  روزانه
    -  زن  -  18  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  4257  روزانه
    -  زن  18  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  4258  روزانه
    -  زن  -  30  آمل - ) دختران(اي توحید  آموزشکده فنی و حرفه  4259  شبانه
    -  زن  30  -  آمل - ) دختران(اي توحید  آموزشکده فنی و حرفه  4260  شبانه
    -  زن  -  18  اي دختران کاشان آموزشکده فنی و حرفه  4261  شبانه
    -  زن  18  -  اي دختران کاشان آموزشکده فنی و حرفه  4262  شبانه
    -  زن  -  12  اي دختران گرگان آموزشکده فنی و حرفه  4263  شبانه
    -  زن  -  12  آباد اي دختران نجف آموزشکده فنی و حرفه  4264  شبانه
    -  زن  -  18  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  4265  شبانه

    -  زن  18  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  4266  بانهش
    -  زن  -  60  موسسه غیرانتفاعی آباده  4267  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا   4268  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی استرآباد   4269  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  یزد - ) ع(جواد  موسسه غیرانتفاعی امام  4270  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی پرتو   4271  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه   4272  غیرانتفاعی

  

  کاربردي صنایع دستی-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 602

  4273  روزانه
وابسته به سازمان میراث  -رهنگی مرکز آموزش عالی میراث ف

  صنایع دستی و گردشگري ،فرهنگی
    مرد  زن  -  40

  محل تحصیل اردکان یزد  مرد  زن  -  80  یزد دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  4274  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه - موسسه غیرانتفاعی گنجینه هنر   4275  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز - عی هنر موسسه غیرانتفا  4276  غیرانتفاعی

  

  ـ کارشناسی ناپیوسته فرش602
  سیآموزشکده فرش شهرستان هر لیمحل تحص -خاص طیبا شرا رشیپذ  مرد  -  -  30  دانشگاه هنر اسالمی تبریز  4277  روزانه
  سیتان هرآموزشکده فرش شهرس لیمحل تحص -خاص طیبا شرا رشیپذ  مرد  -  -  30  دانشگاه هنر اسالمی تبریز  4278  شبانه

  محل تحصیل اردکان یزد  مرد  زن  -  80  یزد دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  4279  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه - موسسه غیرانتفاعی گنجینه هنر   4280  غیرانتفاعی

  

  یخیـ کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردي مرمت و احیاء بناهاي تار603

  4281  روزانه
وابسته به سازمان میراث  -میراث فرهنگی مرکز آموزش عالی 

  صنایع دستی و گردشگري ،فرهنگی
    مرد  زن  -  40

    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا   4282  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی استرآباد   4283  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کیایوان -موسسه غیرانتفاعی ایوانکی   4284  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی حافظ   4285  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  کرج -موسسه غیرانتفاعی رسام   4286  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  60  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی عالمه بحرالعلوم   4287  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نوشهر -الملک  موسسه غیرانتفاعی کمال  4288  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  آباد اصفهان نجف -آباد  موسسه غیرانتفاعی نجف  4289  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما   4290  غیرانتفاعی

  

  کاربردي نوازندگی موسیقی ایرانی-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 604  
  کاربردي نوازندگی ساز ایرانی -عنوان رشته کارشناسی ناپیوسته علمی   مرد  زن  -  80  یرازش - موسسه غیرانتفاعی هنر   4291  غیرانتفاعی

  

  کاربردي ارتباط تصویري- ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 605
    مرد  -  -  18  اي پسران بابل آموزشکده فنی و حرفه  4292  روزانه
    مرد  -  18  -  اي پسران بابل آموزشکده فنی و حرفه  4293  روزانه

    -  زن  -  18  اي دختران بجنورد آموزشکده فنی و حرفه  4294  نهروزا
    -  زن  18  -  اي دختران بجنورد آموزشکده فنی و حرفه  4295  روزانه
    مرد  -  -  36  )انقالب اسالمی(تهران  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  4296  روزانه
    -  زن  -  32  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  4297  روزانه
  محل تحصیل شوشتر  20  20  -  40  دانشگاه شهیدچمران اهواز  4298  روزانه
    مرد  -  -  14  اي پسران بابل آموزشکده فنی و حرفه  4299  شبانه
    مرد  -  14  -  اي پسران بابل آموزشکده فنی و حرفه  4300  شبانه
    -  زن  -  12  اي دختران بجنورد آموزشکده فنی و حرفه  4301  شبانه

    -  زن  12  -  اي دختران بجنورد آموزشکده فنی و حرفه  4302  نهشبا
    مرد  -  36  -  )انقالب اسالمی(تهران  1اي شماره  آموزشکده فنی و حرفه  4303  شبانه
    -  زن  32  -  )دکتر شریعتی(اي دختران تهران  دانشکده فنی و حرفه  4304  شبانه
  صیل شوشترمحل تح  5  5  -  10  دانشگاه شهیدچمران اهواز  4305  شبانه

  محل تحصیل اردکان یزد  مرد  زن  -  80  یزد دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  4306  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا   4307  غیرانتفاعی
  )کیگراف( يریعنوان رشته ارتباط تصو  مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی استرآباد   4308  غیرانتفاعی

    مرد  زن  -  80  یزد - ) ع(جواد  موسسه غیرانتفاعی امام  4309  رانتفاعیغی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی پرتو   4310  غیرانتفاعی
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  کاربردي ارتباط تصویري-ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 605ادامه 

  دوره
کدرشته 

 محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 سالنیم

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
    مرد  زن  -  80  ساوه -ناصرخسرو  میموسسه غیرانتفاعی حک  4311  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  کرج -موسسه غیرانتفاعی رسام   4312  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زنجان -موسسه غیرانتفاعی روزبه   4313  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ساري -فاعی ساریان موسسه غیرانت  4314  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی سپهر   4315  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  چناران - موسسه غیرانتفاعی سناباد   4316  غیرانتفاعی
  فترچه درج شده استو ضوابط در همین د طیشرا -خاص طیبا شرا رشیپذ  مرد  زن  -  80  تهران -موسسه غیرانتفاعی سوره   4317  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  بابل -موسسه غیرانتفاعی طبري   4318  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  60  بروجرد -موسسه غیرانتفاعی عالمه بحرالعلوم   4319  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی فردوس   4320  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نوشهر -الملک  موسسه غیرانتفاعی کمال  4321  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی گلستان   4322  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه - موسسه غیرانتفاعی گنجینه هنر   4323  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نوشهر -موسسه غیرانتفاعی مارلیک   4324  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  نور -ویان ر - موسسه غیرانتفاعی مازیار   4325  غیرانتفاعی
    مرد  زن  80  -  تهران- وهنرپارس يموسسه غیرانتفاعی معمار  4326  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی میرعماد   4327  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  تبریز -) ص(موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم  4328  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد -نیما  موسسه غیرانتفاعی  4329  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  همدان -موسسه غیرانتفاعی هگمتانه   4330  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  شیراز - موسسه غیرانتفاعی هنر   4331  غیرانتفاعی

  

  ـ آموزش هنرهاي تجسمی605
  -  زن  -  30  گرگان) ره(پردیس امام خمینی-دانشگاه فرهنگیان  4332  روزانه

  آموزش و پرورش  یمانیو  پ یرسمشاغل ان  فرهنگی ژهیو

  -  زن  -  30  الهدي صدر بوشهر پردیس بنت-دانشگاه فرهنگیان  4333  روزانه
  -  زن  -  30  مشهد) ع(الحجج پردیس ثامن-دانشگاه فرهنگیان  4334  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس رسالت زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  4335  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدباهنر اصفهان-نگیاندانشگاه فره  4336  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر شیراز-دانشگاه فرهنگیان  4337  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدباهنر همدان-دانشگاه فرهنگیان  4338  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی گنبد کاووس-دانشگاه فرهنگیان  4339  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدبهشتی مشهد-فرهنگیان دانشگاه  4340  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی ارومیه-دانشگاه فرهنگیان  4341  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی بابل-دانشگاه فرهنگیان  4342  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدرجائی شیراز-دانشگاه فرهنگیان  4343  روزانه
  -  زن  -  60  پردیس شهیدشرافت تهران-فرهنگیاندانشگاه   4344  روزانه
  -  زن  -  30  پردیس شهیدمطهري خوي-دانشگاه فرهنگیان  4345  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمطهري زاهدان-دانشگاه فرهنگیان  4346  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس شهیدمقصودي همدان-دانشگاه فرهنگیان  4347  روزانه
  مرد  -  -  30  پردیس عالمه طباطبائی بوشهر-هنگیاندانشگاه فر  4348  روزانه
  -  زن  -  30  اصفهان) س(پردیس فاطمۀالزهراء-دانشگاه فرهنگیان  4349  روزانه

    مرد  زن  -  80  دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران  4350  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی پرتو   4351  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  قزوین - موسسه غیرانتفاعی میرعماد   4352  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  محمودآباد -موسسه غیرانتفاعی نیما   4353  غیرانتفاعی

  

  نقاشی -ـ کارشناسی ناپیوسته هنرهاي تجسمی 605
    مرد  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی استرآباد   4354  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  کرج -ی رسام موسسه غیرانتفاع  4355  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  اصفهان - موسسه غیرانتفاعی سپهر   4356  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی فردوس   4357  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  کرمانشاه - موسسه غیرانتفاعی گنجینه هنر   4358  غیرانتفاعی
    مرد  زن  -  80  ودآبادمحم -موسسه غیرانتفاعی نیما   4359  غیرانتفاعی

  

  کاربردي طراحی پوشاك -ـ کارشناسی ناپیوسته علمی 606
    -  زن  -  80  شیراز -موسسه غیرانتفاعی آپادانا   4360  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  گرگان - موسسه غیرانتفاعی استرآباد   4361  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی پرتو   4362  غیرانتفاعی

    -  زن  -  80  زاهدان -موسسه غیرانتفاعی شکوه شرق   4363  رانتفاعیغی
    -  زن  -  80  مشهد -موسسه غیرانتفاعی فردوس   4364  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  نوشهر -الملک  موسسه غیرانتفاعی کمال  4365  غیرانتفاعی
    -  زن  -  80  کرمانشاه - موسسه غیرانتفاعی گنجینه هنر   4366  غیرانتفاعی

  عنوان رشته کارشناسی ناپیوسته طراحی لباس  -  زن  80  -  تهران -پارس هنر و يموسسه غیرانتفاعی معمار  4367  فاعیغیرانت
    -  زن  -  80  شیراز - موسسه غیرانتفاعی هنر   4368  غیرانتفاعی

  

  يـ کارشناسی ناپیوسته موزه دار607

  4369  روزانه
راث وابسته به سازمان می -مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی 

  صنایع دستی و گردشگري ،فرهنگی
    مرد  زن  -  40
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  )702و  701 کد(هاي تحصیلی در گروه آموزشی دامپزشکی  کد رشته محل -7جدول شماره 
  

  ـ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی701

  دوره
کدرشته 

 محل
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش 
 نیمسال

 جنس پذیرش
  توضیحات

  مرد  زن  دوم  اول
    مرد  -  -  26  دانشگاه ایالم  4391  روزانه
    -  زن  26  -  دانشگاه ایالم  4392  روزانه
    مرد  زن  -  30  همدان -دانشگاه بوعلی سینا   4393  روزانه
    مرد  زن  -  27  دانشگاه تبریز  4394  روزانه
    مرد  زن  -  30  دانشگاه زابل  4395  روزانه
  محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد  مرد  زن  -  35  دانشگاه سمنان  4396  روزانه
    مرد  -  -  13  دانشگاه ایالم  4397  شبانه
    -  زن  13  -  دانشگاه ایالم  4398  شبانه
    مرد  زن  -  18  دانشگاه تبریز  4399  شبانه
    مرد  زن  -  30  دانشگاه زابل  4400  شبانه
  امپزشکی شهمیرزادمحل تحصیل آموزشکده د  مرد  زن  35  -  دانشگاه سمنان  4401  شبانه

  

  ـ کارشناسی ناپیوسته بهداشت موادغذایی701
    مرد  زن  -  30  همدان -دانشگاه بوعلی سینا   4402  روزانه

  

  کاربردي بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی - ـ کارشناسی ناپیوسته علمی702
    مرد  زن  -  80  ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق   4403  غیرانتفاعی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 پذیرش اتباع غیرایرانی  و ضوابط  شرایط/ها پیوست/فصل نهم                    راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته  دفترچه
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  :غیرایرانیشرایط و ضوابط پذیرش اتباع  )1
، عالوه بر دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصـی ایـن آزمـون    1392کلیه اتباع غیرایرانی شرکت کننده در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ) 1-1

است چنانچـه در ردیـف پـذیرفتگان     بدیهی. ، عالمتگذاري نموده باشند، باید بند مربوط را در تقاضانامه اینترنتی)1مندرج در دفترچه راهنماي شماره (

  .تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذیرش آنان لغو خواهد شد 13نام بند  نهایی این آزمون قرار گیرند و در زمان ثبت

در گزینش شرکت داده ) 1مندرج در دفترچه راهنماي شماره (ی معتبر فقط اتباع غیرایرانی مقیم ایران، منوط به داشتن یکی از مدارك اقامتی یا شناسای) 2-1

  .شوند می

هاي روزانه نیز، ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات وزارتین علوم،  کلیه پذیرفتگان غیرایرانی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در دوره) 3-1

  .باشند کی میتحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزش

بایست واجد شرایط و ضوابط اعالم شده فوق باشند و محل تحصیل خود را با  هاي تحصیلی منحصراً می اتباع غیرایرانی پذیرفته شده در هر یک از رشته) 4-1

قبولی آنان کان لـم یکـن تلقـی     در غیر این صورت. توجه به شرایط و ضوابط مربوط و رعایت مناطق ممنوعه در هنگام تعیین رشته انتخاب نموده باشند

  .نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت بعمل خواهد آمد گردیده و از ثبت
هـاي   براي جمهوري اسالمی ایران نماید و همچنین رشته) از جمله تعهدات استخدامی(هایی که منجر به ایجاد تعهدات  پذیرش اتباع غیرایرانی در رشته) 5-1

، نگهداري هواپیمامهندسی تکنولوژي تعمیر و ، مراقبت پرواز و )گرایش امنیت اطالعات، امنیت شبکه، مخابرات امن(ات مهندسی فناوري اطالع: تحصیلی

  .باشد ممنوع میالکترونیک هواپیمایی 

بدیهی . باشند باع خارجی نمیها و مؤسسات آموزش عالی در مناطق ممنوعه تردد و اسکان ات هاي تحصیلی دانشگاه اتباع غیرایرانی مجاز به انتخاب رشته) 6-1

کان لم یکـن  «ها و مؤسسات آموزش عالی واقع در مناطق ممنوعه، پذیرش آنان  است در صورت پذیرش و اعالم قبولی داوطلبان غیرایرانی در دانشگاه

 .باشد توضیح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسکان براي این داوطلبان به شرح ذیل می. گردد می» تلقی

  ناطق ممنوعه براي اسکان و اقامت اتباع غیرایرانیجدول م

  مناطق ممنوعه استان  نام استان

  .باشد اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می  آذربایجان شرقی
  .باشد اقامت اتباع افغانی در سطح استان و سایر اتباع غیرایرانی در شهرهاي مرزي استان ممنوع می  آذربایجان غربی

  .باشد شهر و نمین ممنوع می سوار، گرمی، مشکین آباد، بیله هاي پارس امت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع عراقی در شهرستاناق  اردبیل

  اصفهان
ن و ابوزیـد  شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزي اصفهان، دهاقان، نـائین، گلپایگـا   هاي نطنز، فریدن، فریدون اقامت اتباع افغانی در شهرستان

  .باشد می  ممنوع 
  .باشد اقامت اتباع غیرایرانی در کل استان بالمانع می  البرز
  .باشد هاي مهران، دهلران و شهرهاي مرزي ممنوع می اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت کلیه اتباع خارجی در شهرستان  ایالم

  .باشد گناوه ممنوع میهاي دیلم و  اقامت اتباع افغانی در شهرستان  بوشهر
  .باشد بالمانع می) شهرداري تهران براي اتباع افغانی 13به استثناء منطقه خجیر در منطقه (اقامت اتباع غیرایرانی در کل استان   تهران

  .باشد اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می  و بختیاري چهارمحال
  .باشد هاي فردوس، سرایان و شهرهاي مرزي و اقامت اتباع عراقی در سطح استان ممنوع می رستاناقامت کلیه اتباع خارجی در شه  خراسان جنوبی
  .باشد هاي مرزي تربت جام، قوچان، تایباد، خواف، سرخس، کالت نادري و درگز ممنوع می اقامت اتباع افغانی در شهرستان  خراسان رضوي
  .باشد استان ممنوع میاقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح   خراسان شمالی

  خوزستان
آزادگـان ممنـوع    هاي آبادان، خرمشـهر و دشـت   اقامت اتباع افغانی در سطح استان به استثناء شهرستان گتوند و اقامت سایر اتباع خارجی در شهرستان

  .باشد شهر بالمانع میهاي آبادان و خرم اقامت اتباع خارجی دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان: تبصره.   * باشد می
  .باشد هاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقی مجاز می باشد و صرفاً شهرستان اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می  زنجان

  سمنان
به طرف مرکـز آزمـایش سـراج و    اقامت اتباع خارجی در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مرکز آزمایش معراج یک و منطقه دامغان از جاده جندق 

  .باشد هاي شاهرود و دامغان ممنوع می اقامت اتباع افغانی در شهرستان

  و بلوچستان سیستان
هـاي خـاش،    هاي مرزي شهرستان هاي زابل، هیرمند، زهک و نیز بخش اقامت اتباع افغانی و عراقی در کل استان و اقامت اتباع خارجی در شهرستان

  .باشد چابهار ممنوع می ایرانشهر، سراوان و
  .باشد هاي فیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر و خنج ممنوع می اقامت اتباع افغانی در شهرستان  فارس
  .باشد اقامت در کل استان به استثناء شهرستان قزوین، براي اتباع افغانی ممنوع می  قزوین

  .باشد انع میاقامت اتباع غیرایرانی در کل استان بالم  قم

  کردستان
هاي بانه و مریوان و همچنین شـهرهاي مـرزي    اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع خارجی در بخش مرکزي شهرستان سقز و شهرستان

  .باشد ممنوع می) به استثناي مهمانشهرها(استان 
  . باشد گنج، بم، فهرج و ریگان و همچنین اقامت اتباع عراقی در سطح استان ممنوع می ، قلعههاي عنبرآباد، بافت، منوجان اقامت اتباع افغانی در شهرستان  کرمان

  .باشد اقامت اتباع افغانی در سطح استان و کلیه اتباع خارجی در شهرهاي مرزي استان ممنوع می  کرمانشاه
  .باشد اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می  و بویراحمد کهگیلویه

  .باشد هاي گرگان و گنبد ممنوع می اقامت اتباع افغانی در کل استان، به غیر از شهرستان  نگلستا
  .باشد اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می  گیالن

  .باشد اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می  لرستان
  .باشد نوع میمم 10/4/1391اقامت اتباع افغانی در سطح استان از تاریخ   مازندران

  .باشد هاي آشتیان، تفرش، خمین، شازند، محالت، زرندیه، کمیجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع می اقامت اتباع افغانی در شهرستان  مرکزي
  .باشد منوع میآباد، قشم، ابوموسی و بستک م هاي کیش، حاجی اقامت اتباع افغانی در کل استان و اقامت اتباع عراقی در شهرستان  هرمزگان

  .باشد اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می  همدان
  .باشد هاي خاتم و بافق ممنوع می اقامت اتباع افغانی صرفاً در شهرستان  یزد

  :تذکرات مهم* 
ناطق و همچنین اتباع بیگانه ساکن ایران، که با زنان هاي ویژه اتباع خارجی مستقر در این م ممنوعیت اسکان و اقامت اتباع خارجی در مرزهاي کشور، شامل اردوگاه -1

  .گردد اند و ثبت ازدواج آنان به تأیید وزارت کشور رسیده است، نمی ایرانی ازدواج نموده
باشـند، صـرفاً بـر اسـاس      آموزان و سوادآموزان خارج که بنا به دالیل موجه مجاز به اقامت در مناطق ممنوعه اسکان اتباع خـارجی  نام و ادامه تحصیل دانش ثبت -2

  .پذیرد نامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداري ذیربط انجام می معرفی
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   : ها جداول شهریه) 2

  *  پزشکیآموزشی   گروه  تحصیلی  هاي رشته ) شبانه(نوبت دوم   هاي در دوره  تحصیل  شهریه) 2- 1

  شهریه ثابت

  در هر نیمسال تحصیلی

  )به ریال(

  )به ریال(هریه متغیر به ازاي هر واحد درسی ش
  کارآموزي و کارآموزي

  )به ریال(در عرصه 
  دروس تخصصی  دروس عمومی

  عملی  نظري  عملی  نظري

1.0200.000 146.000 238.000 169.000 238.000 280.000 

  .نه و براساس نرخ تورم اعالم شده از سوي بانک مرکزي از سوي هیات امناي دانشگاه تغییر خواهد یافتباشد ، اما شهریه متغیر، ساال ثابت می شهریه ثابت تا پایان دوره تحصیل دانشجو*

  1392 - 93هاي آموزشی غیرپزشکی سال تحصیلی  در گروه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور هاي شبانه دانشگاه دوره هاي ثابت و متغیر  جدول شهریه) 2- 2

 شیگروه آموز  یا موسسه دانشگاه نوع
هر (شهریه ثابت 

نیمسال 

  )تحصیلی

دروس عملی، شهریه  )به ریال(متغیر براي هر واحد درسی   یه شهر

آزمایشگاهی و کارگاهی 

براي هر ساعت اجرا در 

  هفته

شهریه هر واحد 

پروژه در صورت 
وجود در برنامه 

 آموزشی
 )نظري(پایه   عمومی

اصلی و تخصصی 

 )نظري(

  شهید چمران اهواز
 650.000 150.000 250.000 170.000 110.000 1.500.000  انسانیعلوم 

 650.000 180.000 350.000 180.000 110.000 1.700.000  هاي آموزشی سایر گروه

سایر دانشگاهها و موسسات 

  آموزش عالی

 600.000  120.000  180.000  150.000  100.000 1.100.000  علوم انسانی

 600.000  150.000  200.000  165.000  100.000 1.250.000  هاي آموزشی سایر گروه

  1392 -93ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در سال تحصیلی  هاي ثابت و متغیر دانشگاه جدول شهریه) 2- 3

 گروه آموزشی  یا موسسه دانشگاه عنو
هر (شهریه ثابت 

نیمسال 

  )تحصیلی

روس عملی، دشهریه  )به ریال(متغیر براي هر واحد درسی   یه شهر

آزمایشگاهی و کارگاهی 

براي هر ساعت اجرا در 

  هفته

شهریه هر واحد 

پروژه در صورت 

وجود در برنامه 

 آموزشی

 )نظري(پایه   عمومی
اصلی و تخصصی 

 )نظري(

  دانشگاههاي غیرانتفاعی

 500.000 170.000 210.000 200.000  140.000 2.600.000  علوم انسانی

 500.000 200.000 240.000 200.000 140.000 3.300.000  فنی و مهندسی

 500.000 200.000 240.000 200.000 140.000 2.800.000  هاي آموزشی سایر گروه

موسسات آموزش عالی 

  غیرانتفاعی

 500.000  150.000  190.000  180.000  120.000 2.500.000  علوم انسانی

 500.000  180.000  220.000  180.000  120.000 3.150.000  فنی و مهندسی

 500.000  180.000  220.000  180.000  120.000 2.700.000  هاي آموزشی سایر گروه

  . باشد درصد بیش از مبالغ فوق می 25هاي دایر در مناطق آزاد  هاي ثابت و متغیر دوره مبالغ شهریه - 1تبصره 

مطابق شهریه  )ورودي همان سال(هاي آتی دریافت شهریه از کلیه دانشجویان بوده و در سال 1392 هاي سال هاي مندرج در جدول فوق براي ورودي مبالغ شهریه -2تبصره 

  .آزمون همان سال خواهد بود 2اعالم شده در دفترچه راهنماي شماره 

-93درصد نسبت به سال تحصیلی  10نشجویان هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دا 1392هاي قبل از  مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودي سال -3تبصره 

  .افزایش خواهد یافت 1392

  هاي نیمه حضوري  شهریه تحصیل در دوره) 4-2

هاي نوبت  هاي دوره درصد شهریه 60ها به میزان  باشد و شهریه این دوره نور می حضوري همانند مقررات آموزشی دانشگاه پیام هاي نیمه مقررات آموزشی دوره

ها در دانشگاه تربیت دبیر شـهید     از آنجا که این رشته. پذیر است هاي نیمه حضوري امکان انتقال و یا جابجایی پذیرفتگان منحصراً به دوره. است) شبانه(دوم 

. زینی ارائـه نماینـد  نویسی باید حکم کـارگ  باشد، لذا پذیرفتگان نهایی در زمان نام آموزش و پرورش می یا پیمانی وزارت   و  رجایی و مختص فرهنگیان رسمی

حضوري صرفاً در روزهاي پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد و هیچگونه امکانات رفاهی و خوابگاهی در اختیـار پـذیرفتگان    هاي نیمه هاي درسی رشته کالس

   .قرار نخواهد گرفت

  دانشگاه شیراز) مجازي(هاي الکترونیکی  شرایط و ضوابط و شهریه دوره) 5-2

    .باشد هاي حضوري می ها مانند شرایط عمومی دوره دوره شرایط عمومی پذیرش در این : عمومی شرایط(  ه -1 

الکترونیکی، تشکیل هر دوره منوط به حداقل ثبـت نـام    هاي مجازي، با استفاده از سیستم نوین آموزشی هاي زیاد برگزاري دوره به هزینه با توجه -1 :شرایط اختصاصی(  ه -2

در اختیار دانشجویان قرار ... وام دانشجویی و  گونه امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه، سلف سرویس، با توجه به نوع سیستم آموزش هیچ -2.  باشد هر دوره مییت ظرف     معادل 

موجـود در   PDF هـاي  بر مبناي ارایه فایـل  کیهاي الکترونیکی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، آموزش به روش الکترونی آموزش نامه طبق نظام -3. داده نخواهد شد

امتحانات در  -4. باشد هاي مجازي می هاي صوتی فلش موجود در قسمت محتواي دروس و سپس برگزاري کالس و فایل (LMS) کتابخانه دیجیتال سیستم آموزشی دانشکده

گردد  کرمان برگزار می رکز از قبیل شیراز، تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، بابل، بندرعباس وحاضر در چند م صورت حضوري و در حال اواسط هر نیمسال تحصیلی و در پایان آن به

باشد کـه در   می برگزاري امتحانات در شهرهاي غیر از شیراز در سایر مراکز امتحانی بر عهده شخص دانشجو هزینه :تذکر. باشد که انتخاب محل امتحان بر عهده دانشجو می

میـزان شـهریه    -6. مراجعـه نماییـد   www.vus.ir اطالعات بیشتر بـه سـایت دانشـکده    جهت -5. ی میزان آن توسط دانشکده مشخص خواهد شدابتداي هر سال تحصیل

 : باشد مقطع کارشناسی ناپیوسته به شرح زیر می دانشجویان

  

به (شهریه ثابت براي هر نیمسال تحصیلی 

  )ریال

  راي دروسب) به ریال(شهریه متغیر براي هر واحد درسی 
نامه در  پایان/ شهریه هر واحد پروژه

  پایه و نظري  عمومی  صورت وجود در برنامه آموزشی
اصلی و تخصص 

  )نظري(

آزمایشگاهی یا 

  هزینه کارگاهی کم
  تحقیقی

000/277/2  750/189  000/253  500/379  000/000/1 000/000/1 000/100/1 

١
٣ 
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  ها و مؤسسات آموزش عالی ر برخی از دانشگاهشرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو د) 3
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از پزشکی و غیرپزشکی تعهـدي در خصـوص واگـذاري خوابگـاه بـه       دانشگاه
چنانچه توضیحی در این خصوص الزم اسـت در قسـمت شـرایط و    . هاي روزانه و شبانه ندارند هپذیرفتگان دور

اي بـه معنـی    ضمناً عدم درج نام دانشگاه یـا مؤسسـه  . ضوابط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی ذکر شده است
  .باشد سایر تسهیالت رفاهی نمییا ارائه واگذاري خوابگاه و 

 --------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  
رعایت شئونات  -2   تابعیت جمهوري اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیه -1 :وابسته به سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح ـ آموزشکده فنی نقشه برداري* 

آموزشکده سـازمان جغرافیـایی فاقـد     -3  .در آموزشکده جاري است بدیهی است در این خصوص قوانین و مقررات وزارت دفاع. زامی استال) چادر(کامل اسالمی  و حجاب
طور جداگانه  کارورزي و کار آموزي و شهریه ثابت به هزینه دروس -4  .شدگان ندارد تعهدي مبنی بر استخدام یا اعطاي بورس تحصیلی به پذیرفته هیچگونه خوابگاه بوده و

  .نماید نیاز ارائه صورت پیش است مواد درسی را که الزم بداند به آموزشکده مجاز -5  .شود محاسبه می
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

به  باشد و هیچ گونه تعهدي نسبت گونه تسهیالت خوابگاه میاین آموزشکده فاقد هر -1 :به سازمان نقشه برداري کشور وابسته ـآموزشکده فنی نقشه برداري  *
 زشـکده این آمو -2 .هاي این آموزشکده خودداري نمایند خوابگاه ندارند از انتخاب رشته شود داوطلبانی که امکان تهیه لذا تأکید می. تأمین خوابگاه براي دانشجویان ندارد

در  -4. شـود  هزینه دروس کارورزي و کارآموزي به طور جداگانـه محاسـبه مـی    -3. گونه تعهدي مبنی بر استخدام دانشجویان پس از فراغت از تحصیل نخواهد داشت هیچ
آموزشکده مجاز است مواد درسی الزم را بر اسـاس   -5. شود دریافت می دانشجو، شهریه ثابت ترم هاي باقیمانده برابر تعرفه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري صورت انصراف

توجه به تغییر روش ها و تجهیزات نقشه برداري، مـواد درسـی کـه     آموزشکده مجاز است با -6. کاردانی به کارشناسی به صورت پیش نیاز ارائه نماید کارنامه آزموننمرات 
جهـت اسـتفاده از سـهمیه     1392شهریور ماه سـال   تا پایان سال سابقه کار در سازمان نقشه برداري کشور داشتن حداقل سه -7. ارائه نماید نیاز پیشالزم بداند به صورت 

تلفـن    13185 -1684: صـندوق پسـتی    -سازمان نقشه برداري کشور -خیابان معراج -میدان آزادي -تهران: نشانی -8. الزامی است کارکنان سازمان نقشه برداري کشور
   www.gtc.ac.ir ینترنتینشانی ا  02166071133

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .فتگان نـدارد اشـتغال و بکـارگیري پـذیر    این آموزشکده هیچ تعهـدي در قبـال اسـتخدام،    -1 :وابسته به وزارت جهادکشاورزي ـآموزشکده کشاورزي کرج   *
 ،هـاي مربـوط   عملیـات  حضور در کالس و وقت است و پذیرفتگان ملزم به  تحصیل در این آموزشکده تمام -3. امکانات خوابگاهی است فاقد ،آموزشکده کشاورزي کرج -2

  .باشند مطابق مصوبات وزارت علوم در رشته مربوط می
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------  

  .باشد میفاقد خوابگاه و سرویس رفت و آمد این آموزشکده  ):کرج(محیط زیست ـ وابسته به سازمان محیط زیست آموزشکده * 
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------  

این دانشکده امکان ارائه تسهیالت خوابگاهی به دانشجویان دوره شبانه را ندارد و بـه دانشـجویان دوره    ):دکترشریعتی(اي دختران تهران  فنی و حرفهدانشکده * 
  .روزانه به تعداد محدودي خوابگاه، تعلق خواهد گرفت

------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------  
دانشکده وابسته به دانشگاه علوم پزشـکی  . ه استنام سابق این مؤسسه دانشکده حفاظت و بهداشت کار بود -1 :سالمت، ایمنی و محیط زیست ـ تهران دانشکده * 

   .تهران، حکیمیه تهرانپارس، بلوار نور، جنب پارك ساحل: نشانی -2. باشد شهید بهشتی بوده، فاقد خوابگاه می
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .باشد صورت خودگردان می هاین دانشگاه براي برادران و خواهران داراي خوابگاه ب  :دانشگاه تربت حیدریه* 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .به دانشجویان ندارد تعهد در قبال ارائه خوابگاهاین دانشکده  :دانشکده کشاورزي شیروان* 
-------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  

 کیلـومتري  7کیلومتري شـیراز و مجتمـع آمـوزش عـالی داراب در      270داراب در  -1 ):وابسته به دانشگاه شیراز(دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی داراب * 
  .باشد فاقد خوابگاه دانشجویی می دانشکدهاین  -2. شهرستان داراب قرار دارد

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
صـرفاً   . جویان دوره روزانه و شبانه ندارددرخصوص واگذاري خوابگاه دولتی به دانش هاي خوابگاهی هیچگونه تعهدي این دانشگاه با توجه به محدودیت :اراكدانشگاه * 

جنـب   ،خیابان شهید بهشـتی  ،اراك: نشانی. دانشجویان متقاضی قرار می گیرد در اختیار) خصوصی با پرداخت هزینه (اولویت و در حد امکان خوابگاه خودگردان  برحسب
  www.araku.ac.ir  نشانی اینترنتی - 0861-2777401-4تلفن  ، امیرکبیر پارك

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .را ندارد گانپذیرفتبه  امکان واگذاري خوابگاهاین دانشگاه  :بوعلی سینا ـ همداندانشگاه  *

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------  
  .باشـد  مـی ) شـبانه (جدیدالورود روزانه و نوبـت دوم   فاقد ظرفیت خوابگاهی براي پذیرش دانشجویان 92-93دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی  -1 :دانشگاه بیرجند* 

هـاي بخـش    از خوابگـاه ) تومان 300,000 هر نیمسال تحصیلی حداقل(ریال  600,000ره بهاء ماهیانه حداقل پرداخت هزینه اجا توانند با دانشجویان پذیرفته شده می -2
  .معـدل خواهـد بـود     هـا و شـرط   خوابگاه دولتـی در سـنوات بعـدي تحصـیل دانشـجویان روزانـه بـر اسـاس ظرفیـت خوابگـاه           -3. استفاده نمایند) خودگردان(خصوصی 

حـداقل قیمـت    هاي خودگردان استفاده نماینـد کـه   و دانشجویان در طول دوره تحصیلی باید از خوابگاه ن دانشگاه فاقد خوابگاه ملکی بودههاي وابسته به ای آموزشکده -4
  .باشد ریال می 600,000ماهیانه مبلغ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
فنی و ه کددانش و باشد مرند می نتکنولوژي ساختمان شهرستاو  تکنولوژي عمران ،هاي مهندسی تکنولوژي نقشه برداري محل تحصیل مجموعه رشته :زدانشگاه تبری* 

  .ندارد قبال ارائه خوابگاه تعهدي درمهندسی مرند 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------  

  .باشد واگذاري خوابگاه به دانشجویان بصورت خودگردان می :جهرمدانشگاه * 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

گونـه تعهـدي در قبـال     این دانشگاه هـیچ  -2.  این دانشگاه به دلیل کمبود امکانات خوابگاهی، امکان اسکان تمامی دانشجویان دوره روزانه را ندارد -1 :زابلدانشگاه  *
  .ندارد) شبانه(تأمین خوابگاه دانشجویی براي دانشجویان دوره نوبت دوم 

----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------  
کند و از واگذاري خوابگاه بـه دانشـجویان    اول خوابگاه واگذار می به دانشجویان روزانه فقط براي سال ،با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه سمنان :دانشگاه سمنان* 

 .تشبانه معذور اس
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

خوابگاه فقط بـه دانشـجویان روزانـه تعلـق      ددانشکده زرن در -2. باشد باهنرکرمان فاقد خوابگاه و وام تحصیلی می دانشگاه شهید -1 :کرمانـ   باهنر دانشگاه شهید* 
 .دباش دانشکده بردسیر فاقد خوابگاه می -4 .دانشکده بافت فقط خوابگاه خودگردان براي دانشجویان دختر است در -3. گیرد می

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 یشرایط و ضوابط مؤسسات غیرانتفاع/ها پیوست/فصل نهم                         دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته 

 61 صفحه

 .دانشگاه تعهدي در برابر خوابگاه دانشجویان شبانه ندارد -2. جویان دوره روزانه محدودیت خوابگاه وجود داردبراي دانش -1 :اهوازـ چمران  دانشگاه شهید* 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

بندي اقدام به ارائه خوابگاه خودگردان  ظرفیت محدود و طبق اولویت گونه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه نداشته و تنها با هیچ این دانشگاه -1  :دانشگاه صنعتی ارومیه* 
  .نماییـد  مراجعـه   www.uut.ac.irنشانی اینترنتـی دانشگاه به  هاي خودگردان این اطالع از شرایط اسکان در خوابگاه براي .دانشجویان روزانه خواهد نمود به بخشی از

   0441-3554180-1:تلفن  57166-93187 :صندوق پستی، بند اول جاده، ارومیه :نشانی -2
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .را ندارد پذیرفتگانبه  اهامکان واگذاري خوابگاین دانشگاه  :سیرجاندانشگاه صنعتی  *

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
نیـروي انتظـامی داراي مـدرك     پذیرش دانشجو در رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علوم انتظامی از بین پرسنل کادر -1: پایه انتظامی ـ تهران دانشگاه علوم * 

پذیرد و داوطلبان با توجه به نمره کل اکتسابی تا چند برابر ظرفیـت پـذیرش بـراي انجـام      براي نیمسال دوم انجام می متمرکز نیمهمصوب و به روش ) فوق دیپلم( کاردانی
هـاي خـدمتی    داشـتن رسـته   -3. 30/11/1391قه خدمت حداکثر تا تاریخ سال ساب 2داشتن درجه ستوانسومی با  -2. مصاحبه و سایر مراحل گزینش معرفی خواهند شد

داوطلبان باید کلیه مراحل پذیرش و گزینش را با موفقیت به انجام برسانند و  -5. سال سن 27داشتن حداکثر  -4. انتظامی، عملیات ویژه، آگاهی، اطالعات، راهور و مرزبانی
چنانچه پذیرفتگان نهایی به هر دلیل تـرك تحصـیل نماینـد و یـا از ادامــه تحصـیل        -6. م، تحقیقات و فناوري را دارا باشندشرایط و ضوابط اعالم شده از سوي وزارت علو

  .نام الزامی است ارائه موافقتنامه کتبی از یگان خدمتی براي پذیرفتگان به هنگام ثبت -7 .هاي مصروفه را مسترد نمایند محـروم گردند، باید هزینه
---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .باشد این دانشکده فاقد خوابگاه می - 2.   وجود ندارد میهمانیامکان انتقال و  - 1 :دانشکده علوم پزشکی خلخال *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

گردد قبـل از انتخـاب    نمایند توصیه می می به کلیه داوطلبان عزیز که دانشگاه علوم پزشکی اراك را جهت محل تحصیل خود انتخاب  :اراكدانشگاه علوم پزشکی  *
انتقـالی ،   ،تغییـر رشـته   ،اعطاي میهمـانی  این دانشگاه در خصوص موارد -1: ر ذیل اهتمام الزم را مبذول فرمایند توصیه شده د رشته محل، نسبت به مطالعه کامل نکات

 اي نامه رفتار و پوشش حرفه به رعایت آیین کلیه پذیرفتگان در این دانشگاه ملزم -2  .پذیرد اتفاق موارد موافقت صورت نمی هاي جدي داشته و در اکثر قریب به محدودیت
 شــانیبــه ن دانشــگاهکــه در پورتــال مــدیریت آمــوزش ایــن  2/5/91مــورخ  -850/100بــه شــماره  کشــورم پزشــکی هــاي علــو هــا و دانشــکده دانشــجویان دانشــگاه

(www.arakmu.ac) محدودیت جدي در -3  .مربوط را در بدو ورود به دانشگاه مطالعه و امضاء نماینده کتبی نام باشند و دانشجویان باید تعهد ثبت گردیده است، می 
دانشگاه علوم پزشـکی   -5  .باشد فاقد خوابگاه می ،آموزش سالمت خمین مؤسسه -4 .هاي مستقر در شهر اراك وجود دارد واگذاري خوابگاه برادران و خواهران در دانشکده

  .باشد محدودیت میبراي خواهران داراي برادران و براي فاقد خوابگاه  اراك
----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------  

وطلبـان در  دا -1:شـرایط اختصاصـی     کارکنان رسمی ارتش جمهوري اسـالمی ایـران   -1 :شرایط عمومی :ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه علوم پزشکی  *
تحصـیل در دانشـگاه   ) الـف  :تـذکرات   .توانند در آزمون کارشناسی ناپیوسته شرکت نماینـد  می ،از اداره بهداشت و درمان نیروي مربوطه صورت داشتن مجوز ادامه تحصیل

 مربوطه را مبنی بر که نتوانند موافقت نیروي لذا در صورتی. باشد ناپیوسته الزامی می هاي کارشناسی جهت کلیه رشته) مأموریت آموزشی(انتساب) ب  .باشد مینروزي  شبانه
بایستی بـا لبـاس فـرم     پذیرفتگان می)پ. گردد قبولی ایشان کان لم یکن تلقی می نام انجام نگرفته و ارائه دهند به هیچ عنوان ثبت) مأموریت آموزشی(هماهنگی با انتساب

  .مکان خوابگاه واگذار خواهد شدا صورت دانشگاه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد ولی در) ت . ها حضور یابند در محل کالس مصوب
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .دنداربه دانشجویان تعهدي در خصوص ارائه خوابگاه  البرزدانشگاه علوم پزشکی  :البرز ـ کرجدانشگاه علوم پزشکی  *
 ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .گرفت در اختیار دانشجویان قرار خواهد بندي، صورت محدود و براساس اولویت خوابگاه به در این دانشگاه، جدید و در سال تحصیلی :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان*
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .ندارد شدگان پذیرفتهبه  در واگذاري خوابگاه يتعهدگونه  این دانشگاه هیچ :دانشگاه علوم پزشکی ایالم* 
 --------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------  

لکن در حد مقـدورات بـراي دانشـجویان     ،ندارد گونه تعهدي در خصوص ارائه خوابگاه و امکانات رفاهی براي دانشجویان این دانشکده هیچ  :دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر*
  .تالش خواهد شد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  www.education.mubabol.ac.ir: اطالعات تکمیلی در سایت -2. دانشگاه تعهدي در واگذاري خوابگاه ندارد -1 :دانشگاه علوم پزشکی بابل *

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
خیابـان  (میبلوارجمهـوري اسـال   -بنـدرعباس  :نشـانی  -2  .دانشگاه هیچگونه تعهدي در قبال خوابگاه بـه دانشـجویان نـدارد    -1 :سدانشگاه علوم پزشکی بندرعبا *

 http://eduv.hums.ac.ir/edus :بیشتر در سایتاطالعات     محمدي ضلع شرقی بیمارستان شهید -)کمربندي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----  

 .نداردهاي تحصیلی  هیچیک از رشته دانشجویانبه خوابگاه ارائه هیچگونه تعهدي در قبال این دانشگاه  :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر *
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .را ندارد پذیرفتگانبه  امکان واگذاري خوابگاهاین دانشگاه   :زشکی بیرجنددانشگاه علوم پ* 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .را ندارد گانپذیرفتبه  امکان واگذاري خوابگاهاین دانشگاه  :دانشگاه علوم پزشکی تبریز *
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .نداردهاي تحصیلی  هیچیک از رشته دانشجویانبه خوابگاه ارائه هیچگونه تعهدي در قبال این دانشگاه  :دانشگاه علوم پزشکی تهران* 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

دانشـکده   -2. را نـدارد ) شـبانه (هـاي روزانـه و نوبـت دوم     این دانشگاه امکان واگذاري خوابگاه به پـذیرفتگان دوره  -1 :دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز *
  .رشته تحصیلی مامایی را ندارد پذیرفتگانبه  امکان واگذاري خوابگاهتاري شوشتر پرس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .گیرد شبانه خوابگاه تعلق نمی یلی دورهتحصهاي  به رشته   :دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان*

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
داوطلبان عزیز در انتخاب رشته محل  لذا. نماید نمی ها در مقطع کارشناسی ناپیوسته موافقت این دانشگاه با انتقال در کلیه رشته -1 :زاهداندانشگاه علوم پزشکی  *

 هاي شبانه دوره هاي درسی ساعات تشکیل کالس -3  .امور رفاهی ندارد گونه تعهدي در خصوص خوابگاه و علوم پزشکی زاهدان هیچ دانشگاه -2  .دقت الزم مبذول نمایند
 .باشد دانشکده می آموزشیریزي  با برنامه

 ----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  
  .هماهنگی درخصوص واگذاري خوابگاه خودگردان به متقاضیان .نداردخوابگاه به پذیرفتگان  هیچگونه تعهدي درخصوص واگذاري :دانشگاه علوم پزشکی زنجان* 

 --------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  
  .را ندارد پذیرفتگانبه  امکان واگذاري خوابگاهاین دانشگاه  :سبزواردانشگاه علوم پزشکی  *



 یشرایط و ضوابط مؤسسات غیرانتفاع/ها پیوست/فصل نهم                         دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته 

 62 صفحه

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------  

    .ندارد گانپذیرفتبه  در واگذاري خوابگاه يتعهدگونه  این دانشکده هیچ  :سیرجان دانشکده علوم پزشکی*

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .ندارد تحصیلی اتاق عملرشته  پذیرفتگانبه  در واگذاري خوابگاه يتعهدگونه  این دانشگاه هیچ  :سمنان پزشکیدانشگاه علوم  *

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   .ندارد امکان اسکان تمام متقاضیان وجود باشد و بندي می لویتوبود خوابگاه در این دانشگاه، واگذاري خوابگاه براساس اباتوجه به کم :دانشگاه علوم پزشکی شاهرود *

 WWW.shmu.ac.ir  :نشانی اینترنتی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

 هاي ناحیه همجوار را نخواهد داشـت و  استان ی بخصوص بهیانتقاالت دانشجو دانشگاه با توجه به محدودیت پذیرش، نقل واین  -1 :دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد *
با  -3 .خوابگاهی تعهدي براي اسکان ندارد مکاناتبا توجه به محدودیت در ا -2.  ضوابط مربوط انجام خواهد شد قوانین و ها طبق هاي سایر استان انتقال به دانشگاه نقل و

  .داشت در رشته مامایی مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرش نخواهد 1392-93آمورشی در سال تحصیلی  توجه به محدودیت فضا و امکانات
---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------  

  .گیرد دانشگاه تعهدي در قبال ارائه امکانات خوابگاهی به پذیرفتگان بر عهده نمی :تهرانـ بهشتی  دانشگاه علوم پزشکی شهید* 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

بـه   الملـل  ي واحد بـین شهریه و محل تشکیل کالسها -2 .ندارد پذیرفتگانبه  در واگذاري خوابگاه يتعهدگونه  این دانشگاه هیچ -1:  :زنشگاه علوم پزشکی شیرادا *
ریـال و   1.000.000: احد عملیریال، هر و 500.000:  1392شهریه هر واحد نظري در سال  -ب. سپیدان است ستانمحل تشکیل کالسها شهر -الف: باشد صورت زیر می

شهریه سالهاي آتی براساس مصوبه هیات امناي دانشگاه و مد نظر قرار داشتن نرخ تورم رسـمی اعـالم شـده از سـوي بانـک مرکـزي        -ج  ریال 18.000.000: شهریه ثابت
  .جمهوري اسالمی ایران محاسبه و اخذ خواهد گردید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .باشد این دانشکده فاقد خوابگاه می -2.   وجود ندارد میهمانیامکان انتقال و  -1  :دانشکده علوم پزشکی خلخال *
 ----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------  

 .تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجویان ندارد گونه هیچاین دانشگاه  :دانشگاه علوم پزشکی قزوین *
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .باشد حجاب برتر در دانشگاه علوم پزشکی قم، چادر می -2 .خوابگاه به پذیرفتگان را ندارد دانشگاه، امکان واگذارياین  :قماه علوم پزشکی دانشگ *
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .دانشجویان نداردبه و تسهیالت رفاهی وابگاه واگذاري خخصوص  هیچگونه تعهدي دربه دلیل کمبود فضا و امکانات،  :کردستانم پزشکی دانشگاه علو *
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .گردد نمی براساس اعالم معاونت محترم دانشجویی به دانشجویان پذیرفته شده خوابگاه واگذار :رماندانشگاه علوم پزشکی ک* 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   .قبال واگذاري خوابگاه به دانشجویان ندارد این دانشگاه تعهدي در :دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه *
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :سـایت نشـانی   .تـالش خواهـد کـرد    جویاناین دانشگاه تعهدي جهت تأمین خوابگـاه نـدارد، لکـن در حـد مقـدورات بـراي دانشـ        :ندانشگاه علوم پزشکی گلستا* 
www.goums.ac.ir  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 دانشـکده پرسـتاري و مامـایی    -3. خیابان شهید سیادتی، رشت: دانشکده بهداشت -2. خوابگاه ندارد این دانشگاه تعهدي در قبال -1 :دانشگاه علوم پزشکی گیالن* 

عـدم تعهـد بـراي    ( خیابان ابـوعلی سـینا   ،جاده لیال کوه ،لنگرود: دانشکده پیراپزشکی لنگرود -4. جنب پارك دانشجو ،بهشتی کمربندي شهید ،رشت: بهشتی رشت شهید
  . )هاي پرستاري و مامایی واگذاري خوابگاه در دانشکده

-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .وجود نداردامکان انتقال و جابجایی   :دانشکده علوم پزشکی گراش*  

------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------  

  . ندارد گانپذیرفتبه  در واگذاري خوابگاه يتعهدگونه  این دانشگاه هیچ :نستاردانشگاه علوم پزشکی ل* 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
دانشـکده   - 2.دنداربه دانشجویان روزانه خوابگاهی  دانشگاه علوم پزشکی مازندران تعهدي در خصوص ارائه تسهیالت رفاهی و -1 :شکی مازندراندانشگاه علوم پز *

 .باشد پیراپزشکی آمل فاقد خوابگاه پسران می
-------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------  

 .دشدید پذیرش دار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال محدودیت :دانشگاه علوم پزشکی مشهد* 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

 .نداردهاي تحصیلی  هیچیک از رشته دانشجویانبه خوابگاه ارائه هیچگونه تعهدي در قبال این دانشگاه  :همداندانشگاه علوم پزشکی * 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

نـام در آزمـون    دارا بودن حکم کارگزینی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمـانی در زمـان ثبـت    -1 ):)سابق مراکز تربیت معلم (کلیه پردیسها شامل( فرهنگیاندانشگاه * 
نام در آزمون باشد در  ی ثبتتاریخ صدور حکم استخدام رسمی و یا پیمانی داوطلبان باید قبل از پایان مهلت قانون -1تبصره ). مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش(

التـدریس و   معلمـان حـق   -2تبصـره  . گـردد  مـی » لغـو «هاي تحصیلی ویژه فرهنگیان نبوده و در صورت انتخاب و قبولی، قبولی آنـان   غیر اینصورت مجاز به انتخاب رشته
دارا بـودن   -2. رسمی و یا پیمانی باشند، مجاز به شرکت در آزمون نیسـتند نام در آزمون فاقد حکم کارگزینی  آموزشیاران نهضت سوادآموزي که تا پایان مهلت قانونی ثبت

اسـاس شـرایط منـدرج در فـرم معلـم و       فرم موافقتنامه کتبی مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل شاغالن رسمی یا پیمانی از اداره آموزش و پرورش محـل خـدمت خـود بـر    
عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت بـه  : تبصره). فرم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمایند داوطلبان باید براي دریافت این(دستورالعمل مربوط 

کان لم «در آزمون شرکت نموده، پذیرفته شود قبولی وي ) فرم معلم(لذا درصورتی که داوطلب بدون داشتن موافقتنامه کتبی . نام در آزمون است منزله نداشتن شرایط ثبت
. ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی در دانشگاه... هاي تحصیلی اعم از پیوسته، ناپیوسته و  عدم اشتغال به تحصیل در هر یک از دوره -3. تلقی خواهد شد »یکن

عالی دولتی و غیردولتی یا آزاد بصورت معادل یـا غیـر   ها و موسسات آموزش  و باالتر از دانشگاه) پیوسته یا ناپیوسته(فرهنگیانی که به هر نحوي قبالً مدرك کارشناسی  -4
ها، براي تشکیل کـالس بـه    چنانچه آمار پذیرفتگان در هر یک از کدرشته محل -5. باشند هاي تحصیلی ویژه فرهنگیان نمی اند، مجاز به انتخاب رشته معادل دریافت نموده

هاي مختلف امتحانی، مخصوص شاغالن  هاي تحصیلی ویژه فرهنگیان در گروه کلیه رشته -6. شود ون لغو مینرسد، قبولی این افراد در آزم) نفر 15حداقل (حد نصاب الزم 
التـدریس،   باشد، لذا سایر داوطلبان اعم از قراردادي، قرارداد تطبیقـی نهضـت سـواد آمـوزي، شـرکتی، معلمـان حـق        رسمی و یا پیمانی واجد شرایط آموزش و پرورش می

. شدن، قبولی آنان لغو خواهد شد ها نبوده و در صورت انتخاب و قبول ، مجاز به انتخاب این رشته...هاي مدارس غیرانتفاعی  و  التدریسی دآموزي، حقآموزشیاران نهضت سوا
و این دفترچه راهنما که ) 1اره دفترچه شم(نام  عالوه بر شرایط و ضوابط اختصاصی یاد شده، رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی مندرج در دفترچه راهنماي ثبت -7

با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوري و ممنوعیت اعطاي مأموریت آموزشی، فرهنگیان محترم  -8. داوطلبان ملزم به رعایت آن هستند، براي فرهنگیان نیز الزامی است
 -تبصـره ). شنبه و جمعه تشکیل شود ها در روزهاي پنج ت امکان بعضی از کالسشود در صور تالش می(توانند ادامه تحصیل دهند  در خارج از ساعت اداري موظف خود می

تغییر رشته پس از قبولی در آزمون  و یا در  -9. ها برگزار خواهد شد شنبه و در صورت نیاز جمعه حضوري دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در روزهاي پنج هاي نیمه کالس
نـام   نچه فردي با اطالعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبتچنا -10. پذیر نیست طول تحصیل امکان
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مسؤولیت ناشی از عدم رعایت ضـوابط عمـومی و اختصاصـی     -11. هاي ناشی از آن خواهد بود گردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت یا تحصیل، قبولی وي لغو می
 23/1/1390مـورخ   221بنا به تفویض شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه  -12. کند ندرج در این دفترچه به عهده داوطلب بوده و هیچگونه حقی براي وي ایجاد نمیم

داراي مـدرك معـادل کـاردانی در آزمـون     امکان شرکت نمودن فرهنگیان "شوراي معین شوراي عالی انقالب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش، ماده واحده 
هاي سراسري سازمان سنجش آمـوزش   توانند در آزمون براساس ماده واحده فوق، فرهنگیان داراي مدرك معادل کاردانی می. است به تصویب رسیده  "کارشناسی ناپیوسته 

وزارت آموزش و پرورش  -1تبصره . ل داده، در پایان مدرك رسمی دریافت نمایندکشور در مقاطع تحصیلی باالتر شرکت نموده و در صورت قبولی در آن مقطع ادامه تحصی
مدرك معادل اخـذ   3/9/1377شمول این مصوبه صرفاً نسبت به افرادي که تا تاریخ  -2تبصره . ها و مناطق مورد نیاز این مصوبه را اعمال نماید موظف است صرفا در رشته

تر افراد پذیرفته در آزمون، بایستی مورد ارزشیابی قرار گرفته تـا در صـورت نیـاز نسـبت بـه گذرانـدن        ي درسی مقطع تحصیلی پائینواحدها -3تبصره . باشد اند، می نموده
ر نام در محل قبولی، به تفکیک جنسیت در سطح واحدهاي تابعه دانشـگاه فرهنگیـان د   محل تحصیل پس از ثبت -1 :نکات مهم* . واحدهاي اساسی و ضروري اقدام شود

نیاز دانشـگاهی و یـا    کلیه پذیرفتگان ملزم به گذراندن دروس پیش -2. نفر خواهد بود 15ضمناً حدنصاب الزم براي تشکیل کالس حداقل . همان استان تعیین خواهد شد
اعطاي مأموریت آموزشی  -4. ربوط، فراهم خواهد شدامکان استفاده از خوابگاه براي دانشجویان در حد امکانات موجود با رعایت ضوابط و مقررات م -3. جبرانی خواهند بود

 .باشد صرفاً در چارچوب دستورالعمل مربوط فقط براي ایثارگران واجد شرایط مقدور می
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

هـاي فنـی و    ها، آموزشـکده  ا توجه به کمبود ظرفیت و امکانات خوابگاهی دانشکدهب -1 ):اي هاي فنی و حرفه شامل کلیه آموزشکده(اي  فهفنی و حردانشگاه * 
ت عدم تأمین حد درصور -2 .گونه تعهدي در قبال تأمین مسکن، خوابگاه و یا پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان را ندارند هیچاي، کشاورزي و تربیت بدنی  حرفه

دسـته از   ربـط، ایـن   اي، کـالس مـرتبط تشـکیل نخواهـد شـد و حسـب مقتضـیات و مقـررات ذي         هاي دانشگاه فنی و حرفه نصاب تشکیل کالس براي هر یک از کد رشته
بـدیهی اسـت تحـت شـرایط     . تقال داده خواهنـد شـد  هاي دولتی که مجري رشته مورد نظر باشند، میهمان و یا ان شدگان به سایر مؤسسات تابعه و یا سایر دانشگاه پذیرفته

غیر انتفاعی یا دانشگاه آزاد اسالمی باشد، دانشگاه فنـی و   -ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی  که داوطلب پذیرفته شده متقاضی تحصیل در دانشگاه  مذکور، درصورتی
  .    اي فقط با انتقال دائم ایشان موافقت خواهد نمود حرفه

------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
نشـانی   .باشـد  دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی می آباد کتول است و هاي مقطع کارشناسی ناپیوسته در شهرستان علی محل تحصیل در رشته :گرگان ـ  دانشگاه گلستان* 

   www.gu.ac.ir :نتیاینتر
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

اینترنتـی   نشـانی  .باشد جویان جدیدالورود مقدور نمیه دانشگاه بواگذاري خواب، جدید با توجه به کمبود فضاي خوابگاهی براي سال تحصیلی :رشت ـ  دانشگاه گیالن *
www.guilan.ac.ir  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ابگـاه بـه دانشـجویان دوره روزانـه و     ي خووجـه امکـان واگـذار    ات خوابگاهی بوده و بـه هـیچ  این دانشگاه فاقد هرگونه امکان -1 :اردبیل ـ  دانشگاه محقق اردبیلی* 

دانشـکده کشـاورزي    -3.  قـرار دارد  آباد مغـان  کیلومتري شهرستان پارس 15دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی مغان در  -2. ندارد را در طول تحصیل) نوبت دوم (شبانه
  .واقع شده است شهر شهر در شهرستان مشگین مشگین

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   www.maragheh.ac.ir :سایت دانشگاه .ندارد) شبانه(روزانه و نوبت دوم  هاي هیچگونه تعهدي مبنی واگذاري خوابگاه براي دانشجویان دوره :مراغهدانشگاه  *

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 :صـندوق پسـتی     ،تبریـز : نشـانی  . شد ر شهرستان هریس تشکیل خواهدها د کلیه کالس -2 .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه می این -1 :تبریزاسالمی ـ  دانشگاه هنر *

   0411-5412131-5: تلفن    4567/51335
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .خوابگاه براي دانشجویان دوره روزانه و شبانه نداردتعهدي نسبت به تهیه  :جتمع آموزش عالی سراوانم* 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .باشد فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی می این دانشگاه  :مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس* 
---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

و اولویـت   گردد می اداره شهرضامستقیم زیر نظر مرکز آموزش عالی  صورت که به استمرکز آموزش عالی داراي خوابگاه خودگردان  این :رکز آموزش عالی شهرضام *
  .مراجعه نمایند shahreza.ac.irتوانند براي کسب اطالعات بیشتر به وبگاه این مرکز به نشانی  ضمناً داوطلبان گرامی می. باشد ز آن با دانشجویان روزانه میاستفاده ا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  
خیابـان   ،کاشـمر ، خراسـان رضـوي  : سـاختمان اداري  نشانی -2. باشد می سرویس ایاب و ذهاب و این مرکز فاقد امکانات خوابگاهی -1 :رکز آموزش عالی کاشمرم* 

  .خیابان شهید عازم ،خرمشهر
 ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------  

عدم بورسیه و تعهد استخدامی در مرکز آمـوزش   -1 :گردشگري صنایع دستی و ،وابسته به سازمان میراث فرهنگی -مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی  *
گردشگري فاقد تسهیالت خوابگـاه دولتـی    دستی ومرکز و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع  -2. فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري عالی میراث فرهنگی و سازمان میراث

 .ذهاب و تغذیه دانشجویان و عدم تعهد مرکز به تامین سرویس ایاب -3. باشند می
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   :و فرودگاهی کشوررکز آموزش عالی هوانوردي م *
هاي تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون  رشته -2  .پذیرد به روش متمرکز انجام می گزینش دانشجو -1 :شرایط اختصاصی مقطع کارشناسی ناپیوسته الکترونیک هواپیمایی

 ی، کاردانی الکترونیک، کاردانی مخابرات، کـاردانی کنتـرل، کـاردانی بـرق    هواپیمای کاردانی الکترونیک هواپیمایی، کاردانی اویونیک هواپیما، کاردانی مخابرات: از  عبارتند
 هاي براي استفاده از خوابگاه) خواهران/برادران(شدگان متقاضی لذا پذیرفته باشد، نمی نظر به اینکه این مرکز داراي امکانات خوابگاهی کافی -3  .کاردانی کامپیوتر  صنعتی،

شرایط اختصاصی مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته رشـته     . باشد شدگان می پذیرفته عهده به ،هاي مربوط بدیهی است پرداخت هزینه. خصوصی خودگردان معرفی خواهند شد
انی کـارد   :مجاز به شرکت در آزمون عبارتند از  هاي تحصیلی رشته -2  .پذیرد روش متمرکز انجام می گزینش دانشجو به -1 :هواپیما تعمیر و نگهداريمهندسی تکنولوژي 

نظر به  -3. کاردانی ساخت و تولید ،آالت کاردانی ماشین ،کاردانی تأسیسات حرارتی و نیروگاهی ،کاردانی صنایع اتومبیل ،فنی جوشکاري کاردانی ،تعمیر و نگهداري هواپیما
بـدیهی اسـت   . هاي خصوصی خودگردان معرفی خواهند شـد  ابگاهلذا پذیرفته شدگان متقاضی براي استفاده از خو باشد، امکانات خوابگاهی کافی نمی اینکه این مرکز داراي

روش  گـزینش دانشـجو بـه     -1 :)متمرکـز  نیمـه ( شرایط اختصاصی مقطع کارشناسی ناپیوسته مراقبت پـرواز . باشد شدگان می پذیرفته عهده به ،هاي مربوط پرداخت هزینه
شهرستان محروم، امتیـاز آزمـون    ازقبیل امتیاز مصاحبه علمی،سابقه خدمت، مدت خدمت در(مربوط  منوط به کسب امتیازات متمرکز بوده و قبولی نهایی داوطلبین نیمه

و فرودگاهی و سایر  هاي کشور، مرکز آموزش عالی هوانوردي بودن در سازمان هواپیمایی کشوري، شرکت فرودگاه شاغل  -2  .باشد می...) ریتینگ و امتیاز زبان انگلیسی و
بـراي   شوري وـازمان هواپیمایی کـ ـاستاندارد پرواز س تأییدمعتبر مورد ) ریتینگ(یک گواهینامه  هاي کنترل شده، داشتن حداقل براي فرودگاه  -3  .مؤسسات هواپیمایی

ار زبـان تخصصـی هوانـوردي    احراز حداقل سطح چهـ  -4. 1392تا پایان آذر ماه سال  ازمانـده، موفقیت در آزمون جنرال استاندارد پرواز آن سـهاي غیرکنترل ش فرودگاه
داشـتن صـالحیت    -6. دیـد سـازمان مربـوط    نقطه از کشور به صالح ارائه تعهد رسمی محضري مبنی بر خدمت دو برابر مدت تحصیل در هر  -5  ).ایکائو 1انکس  مطابق(

هـاي   شـدگان متقاضـی بـراي اسـتفاده از خوابگـاه      پذیرفتـه  لذا باشد، ینظر به اینکه این مرکز داراي امکانات خوابگاهی کافی نم -7. پزشک هواییتأیید جسمی و روانی به 
 021 - 61022904شماره تلفن اداره خدمات آموزشی . باشد شدگان می عهده پذیرفتهبه  ،هاي مربوط بدیهی است پرداخت هزینه .خصوصی خودگردان معرفی خواهند شد

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------  
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  ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در برخی دانشگاهاختصاصی پذیرش دانشجو شرایط و ضوابط ) 4
 ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------  

           .هیچگونـه تعهـدي درقبـال خوابگـاه دانشـجویی نـدارد       دانشـکده این  -1 :ـ تهران  انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور و آمارغیرانتفاعی  دانشکده *
بـه سـمت    ،ضلع غربی میدان ،میدان فردوسی ،تهران: نشانی -3 . نماید دانشجویی لحاظ می دانشکده آمار و انفورماتیک براي رتبه هاي برتر هر ورودي تخفیف شهریه - 2

  021-88806095: تلفن -باشد  می http://un.sanjesh.org آدرس اینترنتی دانشکده -5 .4ك پال ،کوچه شاهرود ،میدان انقالب

--------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------  
  عملـی داشـته   التـزام   داوطلبان الزم است به دین مبین اسالم، فقه شیعه و اصل والیت فقیه، اعتقاد و -1 :اصفهانـ  و عترت رف قرآنغیرانتفاعی معادانشکده * 

کلیـه دانشـجویان    ها و ضوابط پرورشی دانشـکده بـراي   نامه مقررات، آئین  باشد و رعایت بصورت مجزا می محیط آموزشی این دانشکده براي برادران و خواهران  -2. باشند
مـانتو و شـلوار    چادر مشکی ساده بدون طرح و مـدل، (، استفاده از حجاب برتر»کارآمد براي تبلیغ دین تربیت نیروهاي«با توجه به هدف این دانشکده در  -3. الزامی است

یا ادامه تحصیل  براي کلیه دانشجویان خواهر الزامی بوده و در غیر اینصورت از ثبت نام) هرگونه آرایش همچنین عدم استفاده ازبلند با رنگ تیره،کفش ساده با رنگ تیره و 
. باشـند  یمـ  رعایت ظواهر شرعی چهره و همچنین عدم استفاده از لباسهاي مروج فرهنگ بیگانه داوطلبان برادر موظف به -4. آنان در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد

 این دانشکده با انتقال و مهمانی دانشجویان خود به سایر دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش  -5 .گردد ضمناً کالسهاي برادران معموالً در اواخر هفته و بعدازظهرها تشکیل می
پـذیـرش دانـشجـو در این دانشکـده بر اساس آخرین  -6. راننددانشکده را بگذ نیاز تعیین شده توسط ضمناً کلیه دانشجویان موظفند دروس پیش. نماید عالی موافقت نمی

هاي مقطع کـاردانـی  الـتحـصیـالن کلیه رشته فناوري و از بیـن فـارغ دستاوردهاي علمی دانشگاهی و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و تجربیات و
ضایعه عضوي که مانع انجام  گونه هیچشنوائی کامل برخوردار بوده و  امل جسمانی و روانی، دارابودن قدرت تکلم، بینائی وکلیه داوطلبان باید از سالمت ک -7 .شود انجام می

این  -9. دشو تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري اعطا می ناپیوسته مورد التحصیالن این دانشکده، مدرك رسمی کارشناسی به فارغ -8. نداشته باشند وظیفه معلمی گردد،
در صورت تخصیص وام دانشجوئی به دانشـجویان   گیرد و در شهریه وابسته، تخفیف در نظر می) چهل درصد( ٪40سقف  ممتاز و واجد شرایط تا دانشکده براي دانشجویان

التحصـیل   فـارغ  نفـرات اول  -10 .همچنـین کلیـه دانشـجویان تحـت پوشـش بیمـه حـوادث دانشـجویی خواهنـد بـود          . گرفـت حائز شرایط، وام تحصیلی تعلـق خواهـد   
  .دهنـد  توانند ادامـه تحصـیل   ارشد همین دانشکده می در مقطع کارشناسی» بدون آزمون«فناوري،  ناپیوسته این دانشکده طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و کارشناسی

داوطلبانی که واجد شرایط  -12. ند از یک وعده غذاي دانشجوئی استفاده نمایندتوان می استفاده نموده و دانشجویان) منزل استیجاري(دانشجویان غیربومی از خوابگاه  -11
غیر این صورت عواقب آن به عهده داوطلب بوده و در صورت منع از تحصیل، ایـن   هاي این دانشکده خودداري نمایند در باشند الزم است از انتخاب رشته ضوابط فوق نمی و

بزرگـراه شـهید    -اصـفهان  : به ساختمان مرکزي دانشکده واقـع در  توانند عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می. نخواهد گرفت مسئولیتی را بعهده گونه هیچ دانشکده
ـ  3372020  مراجعه، یا با شماره تلفن  www.icqt.ac.ir و پایگاه اینترنتی دانشکده به نشانی) ع(دانشکده معارف قرآن و عترت -شهیدان غربی ابتداي خیابان -خرازي
  .نمائید تماس حاصل) 105داخلی ( 0311

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 سالم و التزام عملی به والیت فقیـه و قـانون اساسـی جمهـوري    اعتقاد و پایبندي به ا -1 :مشهد -وابسته به آستان قدس رضوي -)ع(امام رضا المللی بینغیرانتفاعی دانشگاه  *

نـام تعهـد مکتـوب در خصـوص      هنگام ثبـت  - 3. هاي مرتبط با دانشگاه محیطر رعایت کامل شئونات و هنجارهاي اسالمی و رعایت کامل اصول عفاف د -2. اسالمی ایران
پرداخت  از ،این دانشگاه را انتخاب و پذیرفته شوند یهاي تحصیل و رشته و یا بیشتر باشد 19اردانی آنها داوطلبانی که معدل دوره ک -4. گردید رعایت مفاد فوق اخذ خواهد

درصد شـهریه   50و  75، 100به ترتیب از ) شامل دو نیمسال تحصیلی(رشته در هر سالر دانشجویان رتبه اول تا سوم ه -5. شهریه ثابت اولین نیمسال معاف خواهند بود
سسات علمـی کشـور شـرکت و    ؤها و م مسابقات علمی و یا ورزشی دانشگاه دانشجویانی که در طول سال تحصیلی در دانشگاه در -6 . بعد معاف خواهند بودنیمسال  ثابت

نامه استعدادهاي  براساس شیوه قرآن در طول دوران تحصیل دانشجویان ممتاز و حافظین -7 . از دریافت جایزه ویژه برخوردار خواهند شد ،کسب نمایند مقام اول تا سوم را
-8448620-25تلفن   -خیابان اسرار ،خیابان دانشگاهد، مشه: سازمان مرکزي نشانی -8  .از تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد) ع(امام رضا المللی درخشان دانشگاه بین

    www.imamreza.ac.ir سایت دانشگاه 0511 – 9415161و  0511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .فناوري و این دانشـگاه را رعایـت نمایـد    و هاي مصوب وزارت علوم ، تحقیقات نامه آییندانشجو موظف است کلیه مقررات و  -1 :آملـ دانشگاه غیرانتفاعی شمال  *
ایـن دانشـگاه    -3. بـود  سال تحصیلی براساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شـهریه ثابـت معـاف خواهنـد     کلیه مقاطع تحصیلی در هر دانشجویان ممتاز -2

دانشـگاه داراي   نایـ  -4. عمـل خواهـد آورد   دانشجو واقع در دانشگاه در این زمینـه همکـاري الزم را بـه    تعهدي براي تأمین خوابگاه ندارد ولی دفتر تهیه مسکن گونه هیچ
خدمات  ها و مفاد آگاهی از اطالعیه برايضمنآ . نیمسال تحصیلی مرخصی تحصیلی داده نخواهد شد در اولین -5.  رستوران خواهران و برادران و بوفه دانشجویی می باشد

،  www.edu.shomal.ac.ir ت معاونـت آموزشـی دانشـگاه   وب سـای  نشـانی  .نمایید ذیل مراجعه نشانیتوانید به وب سایت معاونت آموزشی به  آموزشی دانشگاه می
سـه راهـی    -)تهـران  -آمـل (جاده هراز  5کیلومتر  -شهرستان آمل -استان مازندران :و شماره تلفن دانشگاه ، نشانی  www.shomal.ac.ir دانشگاه وب سایت نشانی

  0121- 2203755 دورنگار 0121- 2203710و  2122720- 2122721تلفن 731صندوق پستی  - )ع(زاده عبداهللا  امام
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

تواننـد از وام   ان براي پرداخت شهریه میدانشجوی -4  .برخوردار خواهند بودیی دانشجویان از مزایاي بیمه دانشجو -1  :اصفهان ـ  دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی *
درصورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت  -5   .استفاده نمایند) درصورت تأمین بودجه از طرف صندوق رفاه(صندوق رفاه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري ییدانشجو

کـد پسـتی     -نبش خیابان فرشته -بلوار بهشت -بهارستان شهر - اصفهان: دانشگاه  نشانی. ضوابط وزارت علوم،تحقیقات و فناوري پرداخت نماید وارده به دانشگاه را مطابق
   WWW.SHBU.AC.IR اینترنتی نشانی - 6816767: دورنگار 6816760- 6 شماره تلفن  - 8179735296

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
) حجاب کامل اسالمی براي خواهران و پوشش و ظاهر مناسب براي برادران(ملتزم به رعایت کامل ضوابط پوشش  -1 :غیرانتفاعی علم و فرهنگ ـ تهران دانشگاه  *

ویژه در  به -محیط دانشگاه، قوانین و مقررات آموزشی و انضباطی منظور حفظ سالمت علمی، اخالقی و معنوي به :تذکر مهم.   و شئون اخالقی و اسالمی در محیط دانشگاه
  .عمـل نخواهـد شـد    نـام بـه   بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط الزم پذیرفته شدگان، از آنان در این دانشگاه ثبت. * شود طور کامل اجرا می به -حوزه حجاب و عفاف 

گونه  این دانشگاه هیچ -3. ان ممتاز و رتبه اول تا سوم در هر نیمسال تحصیلی تخفیف در شهریه تعلق خواهد گرفتبراساس مصوبات هیأت امناي دانشگاه، به دانشجوی -2
کوچه بهار دانشگاه علم و  -)پارك(غموشی خیابان شهید -بلوار اشرفی اصفهانی -فلکه دوم صادقیه  -تهران: ساختمان مرکزي نشانی.  تعهدي در قبال تأمین خوابگاه ندارد

پـالك    -1گلستان  -کوچه هما -ارغوان غربی -بعد از مجتمع تجاري یادگار -بلوار فرحزادي -شهرك غرب -دانشکده هنرنشانی  - 44238171-5شماره تلفن  -رهنگ ف
  ir.ac.usc@infoالکترونیکیپست  - ir .ac.usc.wwwرسانی اطالع پایگاه نشانی - 44214750نمابر  - 22350808 -9شماره تلفن  - 67

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .گردنـد  مناسـب در شـهریه ثابـت برخـوردار مـی      تخفیـف  دانشـجویان ممتـاز و برتـر براسـاس ضـوابط مؤسسـه از       -1  :یـزد ـ   هنـر  دانشگاه غیرانتفاعی علم و *
 8264080-89: تلفـن  .بلوار دانشـجو  ،یزد: مرکزي نشانی ستاد -3. خواهران به صورت محدود فراهم بوده و پرداخت هزینه آن بعهده دانشجو خواهد بود خوابگاه براي -2

 .بلـوار دانشـجو   ،یـزد : نشانی  info@yazdjdu.ac.ir :پست الکترونیکی www.yazdjdu.ac.ir: وب سایت 13335-89167: کد پستی  0351-8264090: دورنگار
خیابـان   ،اشکذر: شعبه اشکذر  0352-7274040 :دورنگار    7274010 :تلفن   .میدان چادرملو ،اردکان: شعبه اردکان 0351-8264092: دورنگار 8264080-89: تلفن

  0352-3624410: دورنگار  3622941-3623741: تلفن) ره(امام خمینی 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  -مازنـدران    دانشگاه علـوم و فنـون    -12کوچه سرداران   -خیابان شیخ طبرسی  -بابل  -مازندران  : نشانی  :ـ بابل  فنون مازندران دانشگاه غیرانتفاعی علوم و* 
   www.ustmb.ac.ir وب سایتنشانی  - 0111-2190118 نمابر 0111-2191205 -9تلفن

-------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------  
 0282-2899896-8و 2899251-4 تلفـن   -ورودي شـهرك قـدس   -میـدان ولیعصـر    -شهرستان آبیک  -استان قزوین :نشانی :بیکـ آ مؤسسه غیرانتفاعی آبا *

 رفـت و  داراي سـرویس و همچنین مجهز  هاي سایت، سسه داراي آزمایشگاه، کارگاهؤاین م :اختصاصی شرایط   ww.aba-ac.ir سایتنشانی   0282-2899250نمابر
  .باشد برگشت به شهرهاي تهران وکرج می

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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طبـق مصـوبات هیـات     ثابت ترم بعـد،  ه درهرسال تحصیلی از تخفیف درصدي شهریهدانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشت -1 :ـ آباده  مؤسسه غیرانتفاعی آباده* 
  .نمایـد  را مـی  خوابگاه دانشجویی جهت خواهران و برادران باهزینـه شخصـی دانشـجو درحـدتوان همکـاري الزم      این مؤسسه بمنظورتامین -2. موسس معاف خواهند بود 

 دانشجویی براي کلیه دانشجویان واجد شرایط از طریق صندوق رفـاه دانشـجویان را بعمـل    حصیلی و وام شهریههاي الزم جهت دریافت کمک هزینه ت مؤسسه پیگیري -3
 0751-3339479و   3338929: تلفن   .41پالك  ،خیابان وحدت، جنب مهدیه، بلوار استقالل ،آباده ،فارساستان : نشانی -4. خواهد آورد

---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------  
 نشانی به سایت مؤسسه بیشتر به وب کسب اطالعات براي -2  .باشد خوابگاه خودگردان ویژه خواهران می 3مؤسسه داراي  -1 :شیراز ـمؤسسه غیرانتفاعی آپادانا  *

www.apadana.ac.ir 71858-84891کدپسـتی    -کوچـه سـوم   -انتهـاي خیابـان شـهید شـیخی      ،یابان همت جنـوبی خ - شیراز: نشانی -3  .مراجعه نمایید  - 
 0711-8425060 نمابر -0711-8321444-8422788تلفن

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
درصـد شـهریه ثابـت     20و  30و  50هاي اول، دوم و سوم هر ترم آموزشی به ترتیـب از تخفیـف    دانشجویان رتبه -1 :ارومیه ـسه غیرانتفاعی آذرآبادگان  مؤس *

 -مجتمع فرهنگی شـمس  روبروي -رباهنبلوار شهید  -ارومیه -استان آذربایجان غربی: نشانی  .باشد برادران می سسه داراي خوابگاه خواهران وؤم -2 .برخوردار خواهند شد
  www.uca.ac.ir اینترنتی نشانی - 0441-3839350نمابر  0441-3827171-3827771تلفن  - 57155-1991صندوق پستی  - 201شماره 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 100تـا   50هنـري از   فرهنگی و علمی، ورزشی، تخفیف ویژه براي قهرمانان -2  معرفی دانشجویان به خوابگاه خودگردان -1 :ارومیه ـمؤسسه غیرانتفاعی آفاق   *

 متغیر به فرزنـدان و  و شهریه ثابت درصد 100تخفیف  -4  درصد به دانشجویان رتبه اول تا سوم  20و  30،  50 ترتیب بهتخفیف در شهریه ثابت  -3  درصد شهریه ثابت
 نشـانی پسـت الکترونیکـی    - http://afagh.ac.ir سـایت دانشـگاه  نشـانی   - 0441 -2377780 نمـابر  - 0441-2377781-3 تلفن   .ایثارگران همسران شهدا و

afagh@afagh.ac.ir - جنب خیابان مدیریت -بلوار شهید دستغیب -ارومیه -آذربایجان غربی: نشانی  
-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ـ فآمؤسسه غیرانتفاعی  *  هـاي درخشـان از   هـا و اسـتعداد   المپیادي -2. باشد گردان براي خواهران و برادران می داراي خوابگاه خود مؤسسهاین  -1 :بروجرد  رینش 

از تخفیف ویژه  هاي معظم شهدا و ایثارگران خانواده -4.  نیمسال از تخفیف ویژه شهریه برخوردار خواهند شد دانشجویان ممتاز در هر -3. باشند پرداخت شهریه معاف می
پستی  صندوق -باالتر از ترمینال ، جنب سیلو  -) ره(خمینی بلوار امام -بروجرد :نشانی -6.  گیرد می به دانشجویان با شرایط الزم وام تعلق -5.  باشند شهریه برخوردار می

 info@afarinesh.ac.irالکترونیکی پست www.afarinesh.ac.irاینترنتی نشانی 0662-4468380دورنگار  - 4468380 - 82تلفن   - 593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

فرزندان شاهد، جانبازان و  -2. ها و استعدادهاي درخشان از پرداخت شهریه معاف خواهند بود المپیادي -1 :)ویژه خواهران(آل طه ـ تهران مؤسسه غیرانتفاعی * 
  .مند خواهنـد بـود   درصد تخفیف شهریه در طول دوره تحصیلی مجاز بهره 50هاي تک رقمی با تأیید سازمان سنجش از  آزادگان و همچنین حافظان کل قران کریم و رتبه

اطالعـات بیشـتر در سـایت     -4. آورد هاي خصوصی و داراي مجوز بعمل مـی  باشد ولی مشاوره الزم درخصوص معرفی دانشجویان به خوابگاه مؤسسه داراي خوابگاه نمی -3
www.taha.ac.ir   021-44320647-9: تلفن  .خیابان مدرسه ،نیایش غرب، انتهاي بلوار آبشناسان، بلوار کوهسار، باالتر از مخابرات ،تهران: نشانی    

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
در هر نیمسال تخفیـف   مؤسسههیئت امناء  بر اساس ضوابط و مصوبات) رتبه هاي اول تا سوم هر رشته(به دانشجویان ممتاز  -1 :آمل ـاعی آمل  مؤسسه غیرانتف *

سسـه  ؤم قـوانین  از تخفیـف شـهریه طبـق    ،طول مدت تحصیل حائز کسب مقام هاي علمی و ورزشی در سطح ملی شـوند  دانشجویانی که در -2  .شهریه ارائه خواهد شد
بلوار طالـب   ،آمل -مازندران: نشانی -4 .عمل خواهد آورد هزمینه تهیه خوابگاه همکاري الزم را ب سه درـسؤجو واقع در مـکن دانشـدفتر تهیه مس -3 .برخوردار خواهند شد

 amol.ac.irوبسایت - 01212229764نمابر  - 01212152691تلفن  - 20پالك  ،بخش خیابان فیاض ،آملی
------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -01924288851تلفـن   -جنـب سـالن ورزشـی    -کوچـه شـهیدان حیـدري    -خیابـان فردوسـی غربـی    -تنکابن : نشانی  :تنکابن ـمؤسسه غیرانتفاعی آیندگان   *
هاي کشور  سسه مانند بسیاري از دانشگاهؤموجود م  با توجه به اینکه امکانات خوابگاهی :شرایط واگذاري خوابگاه - 01924288854 - 01924288853 -01924288852

شجویان غیـر بـومی   اولویت براي دان صورت محدود و با حفظ هبه کلیه دانشجویان دختر ب 1392در همین راستا از سال  ،باشد  ی نمیپاسخگوي نیاز همه متقاضیان خوابگاه
  .خوابگاه واگذار خواهد نمود

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  - 22073664 تلفـن  11پالك  -زاده داوود امام خیابان -خیابان ایثارگران شمالی -بلوار فرحزادي -میدان صنعت -تهران :نشانی :تهرانـ  مؤسسه غیرانتفاعی ابرار* 

  Abrar.ac.ir نشانی اینترنتی  -  22073564نمابر  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -05712661358تلفـن   - 1پـالك  -12سـمیه   - سـمیه  خیابـان  -بلـوار رازي غربـی    - سبزوار -خراسان رضوي: نشانی :سبزوار ـ مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین *
   info@ebne-yamin.ac.ir: پست الکترونیکی05712664755

------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------  
توانند از  دانشجویان می -2.  شود داده می در پایان هر ترم تحصیلی به دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفیف شهریه -1 قوچان ـمؤسسه غیرانتفاعی اترك   *

مقابل بانک  -3نبش طالقانی -بلوارطالقانی-قوچان :نشانی. گردد درخصوص وضعیت شهریه انجام میبنیاد شهید وامور ایثارگران  همکاري با -3 .  وام شهریه برخوردار شوند
 www.atrak.ac.ir وب سایتنشانی  - 0581 -2231737 - 39  تلفن -طبقه فوقانی -کشاورزي

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
هزینه از طرف متقاضیان ل سسه در خصوص خوابگاه تعهدي ندارد ولی در صورت درخواست دسته جمعی و تقبؤم -1 :ابهرـ  مؤسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهري *

 جنـب کـانون   -متـري پـردیس   18خیابان  -وار طالقانی جنوبیبل -شهرستان ابهر -استان زنجان: نشانی -2 . همکاري خواهد نمود)فقط براي خواهران(براي تهیه خوابگاه
 0242-5240920: دورنگار - 0242-5240923-5تلفن  -پرورش فکري کودکان و نوجوانان

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
دانشـجویان ممتـاز، از    -2  .شـوند  اول برخوردار می حافظان و قاریان قرآن با ارائه گواهی معتبر، از تخفیف در شهریه نیمسال -1 :قم ـی اجتهاد  مؤسسه غیرانتفاع *

شـده   برادران، کامالً تفکیـک  محیط آموزشی خواهران و -4   .براي دانشجویان خواهر الزامی است) چادر(استفاده از حجاب برتر  -3.  شوند تخفیف در شهریه برخوردار می
شـهید  ( 2کوچـه   -جنب فضاي سـبز  -10معلم  - خیابان معلم -قم : نشانی -7.  آموزش عالی اجتهاد موجود است  ها در سایت مؤسسه اطالعات تفصیلی رشته -5   .است
   ir.ac.ijtihad.www نشانی اینترنتی  - 025 -37749201دورنگار - 025 -37749200 تلفن - 37135 -1173صندوق پستی  - 14پالك   -)پروان

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
درصد شهریه ثابت در نیمسـال بعـد    50و  75، 100یان هر نیمسال تحصیلی به ترتیب از دانشجویان رتبه اول تا سوم در پا -1 :رشتـ مؤسسه غیرانتفاعی احرار  *

 ،فلکـه گـاز    ،رشـت  -گـیالن : نشـانی . صورت محدود و با پرداخت هزینه مربـوط فـراهم خواهـد شـد      خوابگاه خودگردان به براي دانشجویان دختر - 2 .معاف خواهند شد
 www.ahrar.ac.ir  نشانی وب سایت 0131-4247417و  0131-4224372 - 3تلفن    - )ره(سیداحمدخمینی بتداي شهركا ،بعداز کارخانه ایران برك ،بلوارالکان

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
% 25و % 50، % 100ترتیـب   در پایان هر ترم تحصیلی به دانشجویانی که رتبه اول تا سـوم را کسـب کننـد بـه     -1 :ساري ـمؤسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران   *

دانشجویان دختر و پسر  همکاري الزم در تامین خوابگاه مؤسسهاین  -3  .گیرد الزم وام دانشجویی تعلق می به دانشجویان با شرایط -2  .شود شهریه ثابت تخفیف داده می
فرزندان شهید  همکاري با بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص پرداخت شهریه ثابت و متغیر -5   .شود اي داده می به دانشجویان غذاي نهار یارانه -4   .داشت را خواهد

، % 100به ترتیب  ،نی یا شهرستانی را کسب نمایندکشوري، استا رتبه هاي اول تاسوم... هاي مختلف فرهنگی، ورزشی، علمی و  دانشجویانی که در رشته به -6  .و ایثارگران
 نرسیده به -بلوار خزر   - ساري -مازندران :نشانی -8  .باشد سسه داراي دو دستگاه اتوبوس براي تردد دانشجویان میؤم -7  .شود تخفیف داده می شهریه ثابت% 25و % 50

  0151-2133941-49تلفن  -روبروي هنرستان فیروزیان -دانشگاه آزاد اسالمی
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 یشرایط و ضوابط مؤسسات غیرانتفاع/ها پیوست/فصل نهم                         دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته 

 66 صفحه

     بـین پـل هـوایی و شـهرك صـنعتی گرمسـار       ،تهـران  -ضـلع شـمالی جـاده مشـهد    ، گرمسـار  -اسـتان سـمنان  : نشـانی  :گرمسار -  مؤسسه غیرانتفاعی ادیبان *
  02324257261 - 6فنتل 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  0411-6377117: نمابر   6377116 :تلفن     المللی تبریز نمایشگاه بین، جاده تهران 5کیلومتر ، تبریز: نشانی :تبریز ـمؤسسه غیرانتفاعی ارس * 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
خیابـان   انقـالب،  یابـان خ، تهـران : نشـانی  -2 .باشـد  محل تحصیل دانشجویان دختر تهران و دانشجویان پسر دماوند مـی  -1 :دماوند ـ  مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد* 

ــان،  ــدارم ابوریح ــهداي ژان ــان    ،يرش ــه خیاب ــیده ب ــطیننرس ــ، فلس ــن 24 الكپ ــانی دما . 66483602: تلف ــدونش ــد: ن ــد ،دماون ــا   ،گیالون ــهید رج ــوار ش     .ییبل
  0221-5232328: تلفن

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------  
تهیه خوابگـاه و   -2. دوم و سوم درصد براي دانشجویان رتبه هاي اول، 10، 20، 30تخفیف در شهریه ثابت به میزان  -1 :خرمشهر ـمؤسسه غیرانتفاعی اروندان   *

  06324240150-06324247731مانداري تلفکسساختمان سابق فر -میدان معلم -خرمشهر -خوزستان: نشانی  . هاي خودگردان طریق خوابگاه ازمسکن در حد توان 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

با بنیاد  مؤسسه این 01714429225-01714429224 تلفن - 2نرسیده به افسران -کوي افسران-گرگان -گلستان: نشانی  :گرگان ـمؤسسه غیرانتفاعی استرآباد * 
 .astarabad.ac.irاینترنتی نشانی. براي دانشجویان خوابگاه خودگردان در نظر دارد مؤسسهاین . همکاري دارد شهید و امور ایثارگران قرارداد

--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------  
هـاي   امکـان دانشـجویان را بـه خوابگـاه     براي دانشجویان برادر در صورت -2. باشد داراي خوابگاه براي دانشجویان دختر می -1 :مشهدـ مؤسسه غیرانتفاعی اسرار   *

علمی کشوري  ورزشی و دانشجویانی که در مسابقات -4.  واهند شدتا سوم در هرترم از تخفیف شهریه برخوردار خ دانشجویان رتبه اول -3.  خودگردان معرفی خواهد کرد
کدپسـتی    -  69معلـم   -بلـوار معلـم    - مشـهد  ):1سـاختمان شـماره   (نشانی سازمان مرکـزي   -5.   ودانشگاهی حائز رتبه شوند از تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد

   ))0511( 8661770 - 5 تلفکس info@asrar.ac.ir رونیکیپست الکت -  www.asrar.ac.ir پایگاه اینترنتی - 9189899363
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

تخفیف شهریه  از دانشجویان رتبه اول و دوم -2  .باشد شگاه میمجموعه دان طبقه براي خواهران در 7دانشگاه داراي خوابگاه  -1 :تبریز ـمؤسسه غیرانتفاعی اسوه  * 
  .اسـتفاده خواهنـد نمـود   دانشجویان  ویژهي سونا استخر و، اعزام به سفرراهیان نور، سالن ورزشی ، امکانات رفاهی شامل غذاخوري از دانشجویان -3. برخوردار خواهند بود

 -) 0411( 4405173 و4405055 تلفـن  - 20پـالك   -گلسـتان  کوي -دریا روبروي هتل -ه خطیب به طرف راه آهنچهاررا - )راه آهن(بهمن22خیابان - تبریز :نشانی
  ir.ac.osve.www  5183917949کدپستی  

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------  
مـالی   ارائه تسهیالت -2 .  گردد هاي وابسته به بخش خصوصی ارائه می اسکان دانشجویان در خوابگاه خدمات خوابگاهی و -1: بجنورد ـمؤسسه غیرانتفاعی اشراق   *

نـام از دانشـجویان    ثبـت  -3.  گیـرد  ها انجام مـی  منعقد شده با این بانک هاي استان براساس قرار داد ادامه تحصیل در قالب وام شهریه وزارت علوم و وام اعطایی بانک براي
نمایشگاه  بعد از -» اسفراین -ارکان«جاده  5کیلومتر  - بجنورد -خراسان شمالی: نشاتی . خواهد گرفت انجام مؤسسهبندي درج شده در پرتال  پذیرفته شده براساس زمان

 www.eshragh.ac.irمؤسسهپرتال  نشانی - 05842285709ار دورنگ - 05842285701 -07تلفن -المللی بین
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

رشته از تخفیف شهریه  هر دانشجویان رتبه اول تا سوم -2 .امکان استفاده از خوابگاه خودگردان تحت نظر مؤسسه -1 :کرمان ـمؤسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی * 
  0341-2448446-2443300: تلفن   .20پالك ، 2یک شب  و کوچه هزار ،و یک شب خیابان هزار ،کرمان :نشانی -3 .ویژه برخوردار خواهند بود

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------  
 - 0511 - 8210075 - 7) تلفنخانـه (تلفـن  - 11ابتداي سرافرازان  -بلوار سرافرازان  -بلوار پیروزي  -مشهد : نشانی  :مشهد ـمؤسسه غیرانتفاعی اقبال الهوري  * 

  0511 - 8210073نمابر 
 ------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------  

ــان   *  ــاعی اکبات ــه غیرانتف ــزوین ـمؤسس ــزوین: نشــانی :ق ــان -ق ــان نوروزی ــوار پرســتار ،خیاب ــالك  ،بل ســایت  وب 0281 -3660660تلفــن شــماره   49پ
WWW.EKBATAN.AC.IR  

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------  
دور  - 99الـی   02822577190: تلفن - 349181155: پستی  صندق - »قزوین -کرج «جنب اتوبان  -شهر محمدیه: نشانی :نقزوی ـ  مؤسسه غیرانتفاعی البرز *

   www.alborzq.ac.irنشانی اینترنتی - 02822574045 و 02822574044نگار 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ر نیمسـال  در پایـان هـ   -2   .خواهـد داد  مورد را انجـام  باشد ولی حداکثر همکاري الزم در این داراي خوابگاه نمی مؤسسه -1 :تبریز ـ  مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر* 
انتهـاي   -ویالشـهر    - تبریـز  -آذربایجان شرقی: نشانی  .شهریه ثابت همان نیمسال براي نیمسال بعدي داده خواهد شد تحصیلی به نفرات اول و دوم هر رشته تخفیف در

 ) 0411( 3822204: نمابر -) 0411( 3822203-8 تلفن -خیابان گلها 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

مؤسسه براي تامین خوابگاه بصورت  این -2. دانشجویان ممتاز از تخفیف ویژه در پرداخت شهریه برخوردار خواهند شد -1 :اصفهان ـمؤسسه غیرانتفاعی المهدي  * 
   www.unialmahdi.ir  0311-6508280-1: خیابان خوارزمی تلفن ،بلوار شاهد ،سپاهان شهر ،اصفهان :نشانی -3. نمودخودگردان با هزینه دانشجو اقدام خواهد 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
دانشجویان رتبه اول و دوم به ترتیب  به -2.  گردان اسکان خواهد داد خود تأییدهاي مورد  دانشجویان را در خوابگاه مؤسسه -1 :همدان ـمؤسسه غیرانتفاعی الوند * 
 زاده میدان امام -همدان :نشانی. ویی استفاده کنندتوانند از وام دانشج می با همکاري صندوق رفاه دانشجویان -3.  شد شهریه ثابت تخفیف داده خواهداز درصد  50و  70

   www.alvand.ac.irاینترنتی نشانی -)  0811( 4246747-4246515 -تلفن و دورنگار - جنب مرکز مخابرات -بلوار زینبیه -عبداهللا
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

در صورت کسب شرایط، از پرداخت  ،درصد باالي پذیرفتگان باشد 5دانشجویانی که رتبه آنها در رشته امتحانی جزء  -1 :یزد ـ  )ع(مؤسسه غیرانتفاعی امام جواد *
   .مند شوند بازار کار بهره هاي مورد نیاز در توانند از مهارت فرینی میدانشجویان با عضویت در باشگاه کارآ -2 .شد در طول دوره تحصیلی معاف خواهند)ثابت و متغیر(شهریه

متقاضـی   براي کلیه دانشـجویان  -4  .شوند برخوردار می% 50تا سقف )ثابت و متغیر(از معافیت شهریه ترم در هر فرهنگی و ورزشی هر رشته، علمی، دانشجویان ممتاز -3
 نشـانی  - 0351-8281200-4تلفـن  - بلـوار جـواد   -شـهیدان اشـرف   بلـوار  ،اطلسـی   میـدان  -یزد :نشانی  .ه تأمین خواهد شدخوابگاه خودگردان با دریافت هزینه،خوابگا

 WWW.IJU.IRاینترنتی
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

، بلـوار شـهید بهشـتی   ، )ره(میدان امام خمینی ،نهاوند :نشانی  باشد دانشجویان دختر داراي خوابگاه خودگردان می برايمؤسسه  :نهاوند ـامید  مؤسسه غیرانتفاعی  *
  0852-3222989-3224300-1: تلفن تماس    65915 -466 :صندوق پستی -اي روبروي اداره فنی و حرفه، رسالت خیابان

------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  
 -2 .باشد میو پسر  براي دانشجویان دختر ،امکانات رفاهی مجهز به کلیهو هاي مجزا  این مؤسسه داراي خوابگاه -1 :اصفهان شهر فوالدـ مؤسسه غیرانتفاعی امین * 

 پرسـرعت در تمـامی نقـاط، کتابخانـه     wireless و اینترنـت  IT مؤسسه مجهز به سیستم کامـل  این -3 .انجام گرفته است وآمد رفتهاي  ویستمهیداتی در خصوص سر
و غیـاب  هاي کمک آموزشـی ماننـد ویـدئوپرژکتور، تلویزیـون و سیسـتم حضـور        دستگاه هاي ورزشی متنوع و هاي مطالعه مجزا، باشگاه مرکزي و دیجیتالی همراه با سالن

هاي  فرهنگی در قالب کانون قالب باشگاه پژوهشگران، دانشجویان برتر در حوزه آموزش و دانشجویان فعال در حوزه فعال در به دانشجویان پژوهشگر -4 .باشد می دیجیتالی
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پیشرفت تحصیلی  بنابر میزان ،و جانبازان ایثارگر شاهد، دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و خانواده معظم براي -6. شود تخفیف شهریه داده می% 20فرهنگی هنري تا 
   0334-2636160: نمابر  2636161 :تلفن .روبروي بانک ملی ،خیابان طالقانی، فوالدشهر ،اصفهان: نشانی -7. اي انجام خواهد پذیرفت هاي شهریه مساعدت

  www.amin.ac.ir :الکترونیکی نشانی  637-84915: ندوق پستیص
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

نخجیر  ،شیخ زاهد میدان ،الهیجان -گیالن :ینشان  .باشد داراي خوابگاه دخترانه و پسرانه خودگردان زیر نظر مؤسسه می :الهیجان ـمؤسسه غیرانتفاعی اندیشمند * 
 www.andishman.ac.ir  سایت مؤسسه  وبنشانی  - 0141-4220294 نمابر -) 0141( 4220291 -3 تلفن - 44151-73795کد پستی   ،شرقی

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------  
هـا بـه    سرویس ایـاب و ذهـاب از خوابگـاه    -2. خواهد کرد تأمینالمقدور  خوابگاه دانشجویی خواهران را حتی مؤسسهاین  -1 :جهرم ـمؤسسه غیرانتفاعی اندیشه  * 

توانند از وام  می مؤسسهدانشجویان این  -4 .شد باشد و یک وعده غذاي گرم سرو خواهد داراي رستوران و بوفه دانشجویی می مؤسسه -3. باشد لعکس مهیا میادانشگاه و ب
به دانشجویان رتبه اول تـا   در پایان هر سال تحصیلی -5   .تحقیقات و فناوري در صورت تخصیص بودجه استفاده نمایند نامه وزارت علوم، تحصیلی دانشجویی مطابق آیین

 و 2228710تلفـن  -خیابان اندیشه  ،بلوار معلم ،جهرم -فارس استان: نشانی . یف داده خواهد شدترم تخف درصد شهریه 5و  10، 15سوم هر ورودي و هر رشته به ترتیب 
  www.andishehj.irنشانی اینترنتی -) 0791 2227802 نمابر -)  0791 2233094 -98

------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------  
درختان مرکبات واقع  از پر)هزارمتر مربع پنج(اي بزرگ  محوطه درو بلوار اصلی  در بهترین نقطه شهر در مؤسسه این -1 :اندیشه سازان ـ نکا  مؤسسه غیرانتفاعی* 

 -خیابـان انقـالب    - نکـا  -مازنـدران  : نشـانی     .شجویان غیر بومیدان برايخوابگاه خودگردان  -3   ،اول تا سوم تخفیف ویژه شهریه به دانشجویان ممتاز -2.  شده است
  01525642444-01525646689تلفن   - روبروي کوچه فرمانداري

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  . ریه برخـوردار هسـتند  ـشهـ  ته از تخفیـف در ـدگان در آن رشـ ــش بر تعداد پذیرش ته بناـرش هاي اول هر جویان رتبهـدانش -1:اوهانرژي ـ س  مؤسسه غیرانتفاعی *
سـاتید  ا هاي خصوصی بـا  کلیه دانشجویان در طول ترم به جلسات عمومی و مشاوره -5  . فراهم است غذاي گرم روزانه و امکان محدود خوابگاهی آمد، و امکانات رفت -2

تمامی دانشجویان کارشناسی و بـاالتر در طـول تحصـیل موظـف هسـتند درس       -6.  طور رایگان دسترسی خواهند داشت پزشک بهو روانپزشک  راهنما، مشاوره اجتماعی،
بلوار ولی عصـر   -میدان شهرداري  -ساوه -کزياستان مر:  نشانی   .ساعته بگذرانند صورت آموزش یک دوره ده به یا ،واحد مصوب وزارت علوم 2صورت  به مدیریت انرژي را

 پسـت  - 0255 -2228096 نمـابر   - 0255 -2228093 -5تلفـن    -   www.energy.ac.ir وب 39177-97147 کدپسـتی  - 12سـاوجی   -میـدان عاشـورا    -
  info@energy.ac.irالکترونیکی

---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------  
 0872-5249962تلفکس- 0872-5249963-5247736تلفن -خیابان ابوذر-شهرستان قروه -استان کردستان:نشانی :ایرانمهرـ قروه مؤسسه غیرانتفاعی *

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .)روبروي سینما فرهنگیان( خرداد، هنرستان جامع طوسی 15مالیر، خیابان  ،استان همدان: نشانی :مؤسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه ـ مالیر* 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------  
تخفیف ویـژه در شـهریه برخـوردار     از ،دانشجویانی که در مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی کشوري حائز رتبه شوند -1 :ایوانکی ـمؤسسه غیرانتفاعی ایوانکی   *
 ،بعد از پاکدشـت  ،خاوران ایوانکی، جاده: نشانی   .ائه خواهد شدحصیلی تخفیف ویژه ارتدانشجویان ممتاز هر ترم  به مؤسسهبراساس ضوابط داخلی شوراي  -2   .گردند می

 نشـانی    0232-4621262و  3تلفـن  35918-99888کـد پسـتی   35915- 1146صـندوق پسـتی   -بلـوار آیـت اهللا طالقـانی    - )کیلـومتري تهـران   50(شـهر ایـوانکی  
 www.eyc.ac.irاینترنتی

----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------  
درصد شـهریه ثابـت همـام تـرم      10و  15،  20 در پایان هر ترم تحصیلی به دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتیب -1 :ایالم ـ  مؤسسه غیرانتفاعی باختر *

حضور دو  فرهنگی، ورزشی، علمی، برندگان المپیادهاي -تخفیفات دیگري براي نویسندگان مقاالت دانشجویی -2  .شد عنوان تخفیف شهریه براي ترم بعد منظور خواهد هب
نامه تشویق و تخفیف  دانشجویانی که براي مقاطع باالتر در همین مرکز دانشگاهی پذیرفته شوند برمبناي آیین برندگان مسابقات قرآنی و مذهبی، -دانشجو از یک خانواده 

  .گیـرد  صورت خـودگردان صـورت مـی    هامکان و ب بومی ورودي هر سال تحصیلی در حد و پسر غیر دختر خوابگاه براي دانشجویان تأمین -3 .دانشجویان اعمال خواهد شد
   .سایت رایانه دانشـگاه اسـتفاده نماینـد    کتابخانه و ،جواردانشگاهی مرکز مرکز مشاوره، بوفه دانشجویی، سرویس، از خدمات سلف توانند دانشجویان در طول تحصیل می -4

ــالم:نشــانی ــدگان -ای ــش ،رزمن ــدان دان ــه  ،می ــان مهدی ــاي خیاب ــاختر  ،انته ــردیس دانشــگاهی ب ــن -پ نشــانی  - 0841-2238528دورنگــار - 0841-2238166-9تلف
   www.bakhtar.ac.irاینترنتی

 --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------  
در هر نیمسال طبق ضـوابط مؤسسـه    در هر رشته تحصیلی) اول ، دوم و سوم هاي  رتبه(  مؤسسهبه دانشجویان ممتاز  -1: شاهرود ـمؤسسه غیرانتفاعی برآیند   *

 ،خیابان پژوهش، شهرك دانشگاه ،شاهرود -استان سمنان: نشانی   .دگردان فراهم گردیده استبومی، خوابگاه خو براي دانشجویان غیر -2 .تخفیف شهریه داده خواهد شد
 * info@barayand.ac.ir نشانی اینترنتـی و الکترونیکـی    0273-3397825-3397826-3397827  :تلفن   3614898547 :کدپستی ،ابتداي خیابان نیایش

www.barayand.ac.ir   
------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------  

  -  02733367273تلفاکس -نبش کوچه هشتم  - سعیدي... خیابان آیت ا -شهرك انقالب -شاهرود -استان سمنان: نشانی 1 :برنا ـ شاهرود مؤسسه غیرانتفاعی *
  3618739173: پستی  کد

------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
هـاي   آزمایشـگاه  یل کارگـاه و ـبـه امکانـات آموزشـی و رفـاهی متناسـب ازقبـ       زـمجهـ  و ازـسـاختمانی نوسـ   مؤسسـه  -1آبیـک ـ مؤسسه غیرانتفـاعی بصـیر     *

ایاب  سرویس -3  .پذیرد صورت اینترنتی انجام می ثبت نام به -2 .باشد می ...و زـمجه الن غذاخوريـس - رعتـاینترنت وایرلس پرس - کتابخانه -یهاي فن تهـرش اصیـاختص
وب  - 02822894858-9 تلفـن  -بلوارنیـایش  انتهـاي  - جنـب اتوبـان   - آبیـک  -اسـتان قـزوین   :نشـانی   .باشـد  مـی  مؤسسهبا نظارت  ذهاب دانشجویان خودگردان و و

 Basir-Abyek.ac.irسایت
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

هاي اول تا سوم هر ورودي در هر ترم از  هدانشجویان رتب -2. باشد هاي خودگردان فراهم می معرفی به خوابگاه برايشرایط  -1 :کرمان ـمؤسسه غیرانتفاعی بعثت   *
 ،ســمت راســت، نرســیده بــه ســه راه دانشــگاه آزاد ،بزرگــراه عاشــقان والیـت  -کرمــان :نشــانی   .خواهنــد شــد درصــد تخفیــف در شــهریه ثابــت برخــوردار 50تـا   30
  www.besat.ac.irسایت وب

------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------  
، شاهین شهر ،استان اصفهان :نشانی  .استپسران  دختران وبراي گردان  صورت خود بهخوابگاه موسسه داراي  -1 :اصفهان شاهین شهر ـمؤسسه غیرانتفاعی بنیان   *

  03125224255نمابر   -  03125220511و  03125223236:تلفن - 234پالك -شرقی 6  فرعی خیابان مخابرات
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   .دانیال اول خیابان، شهرك گلشهر، چابهار: نشانی -2. خوابگاه ندارد تأمینگونه تعهدي در خصوص  هیچ مؤسسه این -1 :بهار اندیشه ـ چابهار غیرانتفاعی مؤسسه* 
  0545-333420: نمابر 09121097812و  3331355: تلفن

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

درصد شهریه ثابت تخفیف داده  30و  50،  70 هاي اول تا سوم در هر ورودي و هر رشته به ترتیب به رتبهدر پایان هر نیمسال  -1: مشهد ـ مؤسسه غیرانتفاعی بهار* 

بلوار  ،بادآ بلوار وکیل ،مشهد: نشانی -3. ها را بعمل خواهد آورد هاي الزم براي معرفی دانشجویان به خوابگاه مساعدت امکانات خوابگاهی ندارد امااین مؤسسه  -2. خواهد شد

   www.baharihe.ac.ir : نشانی اینترنتی 0511-8819840-8836651-8817981: تلفن .  50پالك  ،1/6نبش کوثر ،ثرکو

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  0171-2251607-10تلفن . جنب اتاق تعاون 6مالقاتی –فلکه مالقاتی -گرگان:ساختمان مرکزي -1 :گرگان ـمؤسسه غیرانتفاعی بهاران  *
  0171-3337723-3355370-3357885تلفن . خیابان آیت اهللا کاشانی، روبروي مرکز تحقیقات کشاورزي استان گلستان : ساختمان آموزش -2

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
پایـان هـر نیمسـال تحصـیلی بـه       در -2. المقـدور تـامین خواهـد کـرد     این مؤسسه خوابگاه دانشجویی خواهران را حتی -1 :کرمان ـمؤسسه غیرانتفاعی بهمنیار  * 

: نشـانی  -3. شـد  درصد شهریه ثابت همان نیمسال به عنوان تخفیف شهریه براي نیمسال بعد منظور خواهد 10 و 20، 30م هر رشته به ترتیب دانشجویان رتبه اول تا سو
  0341-2110860:فاکس    2110119 :تلفن   7618843883: کدپستی    .روبروي دانشکده فنی، بلوار جمهوري اسالمی ،کرمان

-------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  
رتبه برتر در هـر تـرم تخفیـف     به دانشجویان -2. کلیه دانشجویان از مزایاي بیمه حوادث دانشجویی برخوردار خواهند شد-1 :مشهد ـمؤسسه غیرانتفاعی بینالود   *

این مؤسسه تعهدي بـراي خوابگـاه نـدارد     -5    .نیمسال تعلق خواهد گرفت به دانشجویان متقاضی وام کمک شهریه در هر -3. گیرد علق میشهریه طبق مقررات داخلی ت
  05124230565 تلفن - 4نبش معلم  -بلوار طرقبه  -مشهد :نشانی. گذشته تمهیداتی را فراهم خواهد نمود هاي ولی همانند سال

 ----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  
ضـوابط مؤسسـه تخفیـف     در هر رشته تحصیلی در هر نیمسال طبـق )هاي اول،دوم،سوم رتبه(دانشجویان برتربه  -1:مؤسسه غیرانتفاعی بینش و دانش ـ محمدیه * 

 ،کالنتري جنب ،میدان انقالب ،)زیباشهر(شهرمحمدیه -قزوین: نشانی . باشد صورت خودگردان دایر می استفاده از سرویس ایاب و ذهاب بهامکان  -2. شهریه داده خواهد شد
  info@bineshvdanesh.ac.irپست الکترونیکی -   www.bineshvdanesh.ac.irاینترنتی سایت  - 0282-2579092-3 تلفن ،ساختمان مجتمع نیایش

---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
دانشجویان رتبه اول هـر رشـته از    -2.  کند بومی خوابگاه خودگردان واگذار می به دانشجویان دختر و پسر غیر مؤسسهاین  -1 :سبزوار ـمؤسسه غیرانتفاعی بیهق   *

فنـی   سـاختمان  -چهارراه امداد  -یابان طالقانیخ -ها سبزوار محل تشکیل کالس -3 .برخوردار خواهند شد در هرترم درصد 20و  30،  40 شهریه ثابت به ترتیبتخفیف 
ساختمان  -05714415254-58نخیابان بهار تلف -خیابان حافظ  -توحیدشهر  -سبزوار -خراسان رضوي :نشانی سازمان مرکزي   .باشد ساختمان معماري می مهندسی و

   www.beyhagh.ac.irوب سایت  - 05714415255دورنگار 05712668330-31 فنی مهندسی
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

و هاي درس، سایت  کالس سرویس جهت رفت و آمد دانشجویان به -2. کرد خوابگاه دانشجویان را تامین خواهد مؤسسه -1 :مهرفارس ـمؤسسه غیرانتفاعی پارس * 
        74451-113 :صندوق پستی .پاسیانبلوار  ،مهر ،فارس: نشانی -4 .اي در شهریه برخوردار خواهند شد رشته از تخفیف ویژه نفرات اول تا سوم هر -3. باشد کتابخانه مهیا می

   0782-6524066:نمابر     6523200-01و  6524198: تلفن
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

درصد شهریه  30از تخفیف تا  12و نداشتن نمره زیر  17 يسوم به شرط داشتن معدل باال دانشجویان رتبه اول تا -1 :پارس رضوي ـ گناباد  مؤسسه غیرانتفاعی *
دانشجویان درصورت امکان بـه خوابگـاه    -3. نمایند توانند از وام شهریه صندوق رفاه وزارت علوم،تحقیقات و فناوري استفاده دانشجویان می -2 .ثابت برخوردار خواهند بود

ــ -خراســان رضــوي: نشــانی. خــودگردان معرفــی خواهنــد شــد ــان ناصــر خســرو ،ادگناب ــروي ســالن شــهید کفــایی  ،خیاب نشــانی  -0533-7229117-8تلفــن  ،روب
     www.prug.irاینترنتی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
شـهید   بلـوار  ،بابلسـر  -مازنـدران  :نشـانی    .از طریق خوابگاه خودگردان اسکان دانشجویان را تامین می نمایـد  سهمؤساین  -1 :بابلسر ـمؤسسه غیرانتفاعی پارسا   *

  01125239301دورنگار  - 01125250682- 5و  01125252147 تلفن  - 11پالك  ،کوچه شهید محمد حسین پور ،خیابان شهید کهن ،شریفی
-------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------  

درصـورت انتخـاب    ،انتخابی احراز نمایند رشته مورد دانشجویانی که رتبه اول تا سوم را دربین کلیه شرکت کنندگان در -1 :قزوینـ ارسیان  مؤسسه غیرانتفاعی پ *

هاي خودگردان داراي مجوز  خوابگاه شجویان درصورت نیاز به خوابگاه بهندا -2 .باشند درصد تخفیف شهریه برخوردار می 10و  50،  70 به ترتیب از مؤسسههاي این  رشته

بـه   ،نماینـد را کسـب   18 به نفرات اول تاسوم هررشته درهر نیمسال که معدل باالي -3   .شوند نماید، معرفی می فعالیت ونوع ارائه خدمات آنان نظارت می بر مؤسسهکه 

به  - 5. گردد و ذهاب به تهران درصورت رسیدن به حد نصاب با اخذ هزینه از دانشجو ارائه می سرویس ایاب -4. گردد درصد تخفیف شهریه اهدا می 10و  15،  20 ترتیب

برابـر   را کسـب نماینـد، دو  ) 18معـدل بـاالي   (درهرنیمسـال  هاي اول تاسـوم   رتبه به اعضاي فعال بسیج که -6  .گردد فرزندان شهدا و ایثارگران تخفیف شهریه اهدا می

 و هاي علمی کشور رقابت ازقبیل اعضاي تیم روبوکاپ ، کسب عنوان در هاي علمی فعال در زمینه به دانشجویان داراي اختراع و -7. گردد عادي تخفیف اهدا می دانشجویان

 5کیلـومتر   -قـزوین : نشـانی    .گردد تخفیف شهریه ارائه می مورد تائید وزارت علوم برابر ضوابط داخلی عتبر وهاي علمی م المللی و سایر فعالیت بین المپیادهاي کشوري و

  www.parsian.ac.ir نشانی سایت - 0281 - 2292184 تلفن -بعداز پل پلی وینا  - »تهران -قزوین «جاده قدیم 

-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------  
تخفیـف   برتـر علمـی از   دانشجویان -2 .شود معرفی می پسر و هاي خصوصی به دانشجویان دختر خوابگاه مؤسسهدراین   -1 :شیراز ـمؤسسه غیرانتفاعی پاسارگاد  * 
نمـابر   -  8420003-7 تلفـن  - 718796-2تیـندوق پسـ ـصـ  -غربـی  رـداي فجـ ـابتـ  -والفجـر  ركـشهـ  -امیرکبیـر  بلوار -رازـشی :نشانی    .شوند می هریه برخوردارـش

   pasargadu_shiraz_1384@yahoo.comپست الکترونیکی -   pasargad-ihe.ac.ir سایت -8420008
------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------  

ها در صورت رسیدن به حد  خوابگاه خوابگاه براي تمام دانشجویان دختر و پسر و همچنین سرویس ایاب و ذهاب به -1 :شهر پاالیش ـ خمینی  مؤسسه غیرانتفاعی *
دانشجویان  -2  .گردد ارائه می ها براي نیمسال اول و دوم پیشنهاد و دانشجویان دختر غیر بومی جدیدالورود در خوابگاه اسکان. گردیده است تأمینطور خودگردان  هنصاب ب

انتهاي بلوار  -اصفهان: نشانی    .شهریه ثابت در نیمسال بعد طبق مصوبات هیأت مؤسس برخوردار خواهند بود از تخفیف درصدي از یرتبه اول در پایان هر نیمسال تحصیل
    09135589654و  0311 - 3660600  تلفن -غربیبلوار بهشت  - شهرك منظریه -دانشگاه صنعتی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
تحقیقـات و   ،وزارت علـوم  خـودگردان تحـت نظـارت    هـاي  صورت تمایل از خوابگاه توانند در می) دختر و پسر(دانشجویان کلیه :زاهدان ـمؤسسه غیرانتفاعی پرتو * 

   www.partov.ac.ir  :نشانی اینتر نتی   0541-2416113-4: تلفن   معلم - بلوار معلم -زاهدان: نشانی  .فناوري استفاده نمایند
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------  

 30و  40، 50ثابت بـه ترتیـب    نامه از تخفیف شهریه دانشجویان رتبه اول تا سوم هر نیمسال تحصیلی طبق آیین -1:فریدونکنار ـمؤسسه غیرانتفاعی پردیسان  * 
و کسب اطالعات پذیرفتگان ثبت نام  -3. پذیر است د مقدورات براي معرفی به خوابگاه خودگردان امکانر حد تهیه خوابگاه و تأمین مسکن -2. درصد برخوردار خواهند شد

 -مازنـدران  :نشـانی . باشد صورت رایگان میسر می به مؤسسهسیم در فضاي  امکان دسترسی به اینترنت بی -www.heip.ac.ir 4 به نشانی مؤسسه وب سایت دربیشتر 
 01125667240 نمابر -01125667241 -3تلفن -info@heip.ac.ir پست الکترونیکی  . جنب مخابرات -بلوار نماز -فریدونکنار

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .باشد پرداخت هزینه توسط دانشجو میسر می ن شهر به تهران است، بنابراین سرویس رفت و آمد با، نزدیکتریشهر پرندك -1 :پرندك ـمؤسسه غیرانتفاعی پرندك  *
. متغیر معـاف خواهنـد بـود     ثابت و در هر نیمسال از پرداخت درصدي از شهریه مؤسسهوابط و مصوبات ضبراساس ) هر رشته رتبه هاي اول تا سوم(دانشجویان ممتاز  -2

و  0256-5284333و 5284331تلفن  - 3771853894 :کدپستی. خیابان فرهنگ - )عج(خیابان ولیعصر -پرندك  شهر -» ساوه -تهران «د راه آزا 60کیلومتر :  نشانی
88212140-021  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 یشرایط و ضوابط مؤسسات غیرانتفاع/ها پیوست/فصل نهم                         دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته 

 69 صفحه

 - 0663-4221995 تلفـن  -) ره(جنب کمیته امداد امام خمینی -امدادگران  خیابان -دختر پل -لرستان :نشانی :لرستان پلدختر ـرانتفاعی پل دختر  غی مؤسسه* 
 www.ihepol.ac.irپورتال  - 0663-4228405 نمابر

 --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  
بعـدي تخفیـف    نیمسالدرصد از شهریه ثابت  50و  75،  100هاي اول تا سوم هر رشته به ترتیب مقادیر  به دانشجویان رتبه -1:یاسوج ـمؤسسه غیرانتفاعی پویا   *

یک وعده غذاي گـرم بـا اخـذ     ر صورت تأمین مواد غذایی از طرف وزارت علوم،فقط د. قبال تهیه غذاي دانشجویان ندارد گونه تعهدي در هیچ مؤسسه -2  .داده خواهد شد
گردان اسکان دهد  هاي خود قبال تأمین خوابگاه ندارد ولی تالش خواهد کرد همه دانشجویان را در خوابگاه گونه تعهدي در هیچ مؤسسه - 3  .گردد ارائه می ههزینه تمام شد

وزارت  بینی شده از بودجه اختصاص یافته توسط صندوق رفاه دانشجویان هاي پیش براساس اولویت به دانشجویان متقاضی وام -4   .دعهده دانشجو خواهد بو هو هزینه آن ب
 تلفـن  -هدا بـاالتر از مرکـز مخـابرات شـ     -شـهید هرمزپـور    بلـوار   - میدان آریـوبرزن  -نجف آباد  -یاسوج : نشانی    .گیرد وام شهریه تعلق می ، تحقیقات و فناوريعلوم

   www.pooya.ac.irاینترنتی نشانی  7591347416: کد پستی   - 07414221565نمابر     -07414221564
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-2855011-5تلفن   37139-56331: کدپستی  -11کوي   - پمپ بنزین از بعد  ،بلوارغدیر ،انتهاي بلوار محمدامین -قم :نشانی    :قمـ ویش  مؤسسه غیرانتفاعی پ* 
  info@pooyesh.ac.ir : پست الکترونیکی  37195 -1383: صندوق پستی   -  www.pooyesh.ac.ir نشانی اینترنتی - 0251
---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-2221680 و 2217624-6شماره تماس  -کوچه فلسطین  - شهریور  17خیابان  -چالوس   -مازندران :نشانی  :چالوسـ ویندگان دانش   مؤسسه غیرانتفاعی پ* 
 www.pd.ac.irلکترونیکیا آدرس 0191

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
بت همان نیمسال برخوردار ثا درصد تخفیف در شهریه 30و  40، 50هاي اول تا سوم هر رشته  دانشجویان رتبه -1 :گلپایگان ـمؤسسه غیرانتفاعی پیام گلپایگان  * 
  .جهـت انتقـال دانشـجویان    رفـت و آمـد  مهیـا بـودن سـرویس     -3 .است خوابگاه براي دختران و پسران دارايمؤسسه  -2. شوند که در نیمسال بعد منظور خواهد شد می
 0372-3243244-8: تلفن   .جاده خمین 2کیلومتر  ،میدان معلم، گلپایگان: نشانی -4

 ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
هـاي اول تـا    دانشجویان ممتاز رتبه به -2   .هاي خودگردان استفاده نمایند توانند از خوابگاه ویان دختر و پسر میجدانش -1 :شیرازـ مؤسسه غیرانتفاعی پیشتازان  *

همکاري  امورایثارگران قرارداد با بنیادشهید و مؤسسهاین  -3.   شهریه ثابت نیمسال بعدي تخفیف داده خواهد شد درصد از 30و 100،50رشته به ترتیب مقادیر سوم هر 
و  6274114 تلفن – 41زیرگذر پالك جنب پل  -خیابان دانش آموز -شیراز) : ساختمان مرکزي(نشانی  .باشد سرویس دانشجویی برخوردار می از سلف مؤسسه -4.   دارد

   www.Pishtazan.ac.ir نشانی سایت - 6274146-0711
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

اینکه  مشروط به. گردد تخفیف منظور می شهریه ثابت% 10، %20، %30ه اول تا سوم به ترتیب براي دانشجویان ممتاز رتب -1 :قائمشهر ـمؤسسه غیرانتفاعی پیوند * 
) دودـورت محـ ـصـ  بـه (دختـر   گونه تعهدي در قبال تأمین خوابگاه نـدارد، امـا بـراي دانشـجویان     هیچ مؤسسه -2  .باشند نداشته 12و نمره کمتر از  17معدل آنان باالي 

خیابان  -قائمشهر -مازندران :نشانی. دـباش کننده می تفادهـاس يجوـده دانشـعه ه آن بهـکه تأمین هزین  نماید هیل میـیجاري تسـخوابگاه است یون وـهماهنگی الزم با پانس
 0123 -3282654 دورنگار - 0123 - 3282651 -3 تلفن -4763747778کدپستی  - )کوچه کارمندان(نبش یاس نوزدهم  -ساري

-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  
  .شهریه برخـوردار خواهنـد شـد    س در هر نیمسال از تخفیفـوبات هیأت مؤسـوابط و مصـتاز براساس ضـجویان ممـدانش -1 :مشهد ـمؤسسه غیرانتفاعی تابران   *
فرزندان شاهد، جانبـاز و   کلیه -3  )از جمله خوابگاه تابران به صورت مشارکتی و خودگردان. (منعقد نموده است هاي داراي مجوز رسمی قرارداد این مؤسسه با خوابگاه -2

    .برخوردار خواهند شـد  ویژههاي ممتاز علمی، فرهنگی و ورزشی کسب کنند، از تخفیف  دانشجویانی که مقام -4. باشند ایثارگر طبق مقررات از مزایاي قانونی برخوردار می
  ،شـریعتی   بلـوار  ،آبـاد  قاسـم  -مشـهد : نشـانی . و سازمان بهزیستی از تخفیف برخوردار خواهند شد )ره(خمینی  جویان واجد شرایط تحت پوشش کمیته امداد امامـدانش -5

دورنگـار   - 0511 - 5227219و  5227215-7تلفـن    397 -91895پسـتی  صـندوق  - 91897-13113کـد پسـتی    - 11پالك -60/4شریعتی  خیابان ، 60شریعتی 
   www.tabaran.ac.ir نشانی اینترنتی - 5227223-0511

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .شهریه برخـوردار خواهنـد شـد    س در هر نیمسال از تخفیفـوبات هیأت مؤسـوابط و مصـتاز براساس ضـان ممجویـدانش -1 :المرد ـمؤسسه غیرانتفاعی تابناك   *
فرزندان شاهد، جانبـاز و   کلیه -3  )از جمله خوابگاه تابران به صورت مشارکتی و خودگردان. (منعقد نموده است هاي داراي مجوز رسمی قرارداد این مؤسسه با خوابگاه -2

    .برخوردار خواهند شـد  هاي ممتاز علمی، فرهنگی و ورزشی کسب کنند، از تخفیف ویژه دانشجویانی که مقام -4. باشند ق مقررات از مزایاي قانونی برخوردار میایثارگر طب
  -  شریعتی بلوار  -  آباد قاسم - مشهد: نینشا. و سازمان بهزیستی از تخفیف برخوردار خواهند شد )ره(خمینی  جویان واجد شرایط تحت پوشش کمیته امداد امامـدانش -5

دورنگـار   - 0511 - 5227219و  5227215-7تلفـن    - 397 -91895پسـتی  صندوق - 91897-13113کد پستی  - 11پالك -60/4شریعتی  خیابان - 60شریعتی 
   www.tabaran.ac.ir نشانی اینترنتی - 5227223-0511

----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------  
خوابگاه خود گردان ارائـه   )براي برادران در صورت امکان( مؤسسهبراي خواهران پذیرفته شده در  مؤسسهاین  -1 :تاکستان قزوین ـمؤسسه غیرانتفاعی تاکستان   *

همسر و (و جانبازان  اعطاي تخفیف به خانواده معظم شهدا -3 .گردد دانشگاه و بالعکس با اخذ هزینه فراهم می از تهران و کرج به سرویس رفت و برگشت -2  .خواهد نمود
 -قـزوین  :نشـانی     .رتبه اول تا سوم هر رشته و اعمـال آن در تـرم بعـد    دانشجویانتخفیف ویژه براي  اعطاي -4   .صالح ي با ارائه مدارك معتبر از مراجع ذ) فرزندان آنها

 - 0282-5223125 - 5247381-4تلفـن   -3481367784کدپسـتی  - پیـام نـور   جنـب دانشـگاه   -روبروي میدان شـهید لشـگري   - )ره(خمینی خیابان امام -تاکستان
   www.takestan.ac.irسایت وب

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
تخفیـف شـهریه برخـوردار     هاي اول تا سـوم از  رتبه -2 .باشد داراي خوابگاه خودگردان مخصوص خواهران می این مؤسسه -1 :قائمشهر ـمؤسسه غیرانتفاعی تجن  * 

ساختمان  ،بخش کوچه شهید روشن ،خیابان جویبار ،زندران، شهرستان قائمشهراستان ما: نشانی .باشند دانشجویی می تمامی دانشجویان داراي بیمه حوادث -3. خواهند بود
  www.tajan.ac.ir:وبسایت  47637-13786 :کدپستی  0123-3276048 :دورنگار  3276045-7 :تلفن . سابق بنیاد شهید

------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------  
  .گردنـد  سال اول برخـوردار مـی  ـنیمـ  متغیـر در  هریه ثابـت و ـد شـ ـدرصـ  10ید با ارائه مـدرك از  ـقاریان قرآن مج حافظان و -1 :قم ـمؤسسه غیرانتفاعی تعالی   *
 .بگذرانند ،شود ارائه می  صورت رایگان هب عنوان دروس پیشنیاز و هب ؤسسهمکه از طرف  را موظفند واحد هاي قرآن مجید کریم قرآندانشجویان غیر از رشته تربیت معلم  -2

عملـی داشـته    داوطلبان الزم است به دین مبین اسالم واصل والیت فقیـه اعتقـاد والتـزام    -3. خواهد شد معدل کل محاسبه ها در معدل نیمسال مربوطه و نمره این واحد
 لبـاس  چهـره و (کلیه خواهران الزامی است وبرادران دانشجو موظف به رعایت ظـواهر شـرعی   وعدم استفاده از آرایش براي) چادر مشکی(استفاده از حجاب برتر -4. باشند

ل از هاي اول تا سوم در هر نیمسا دانشجویان رتبه -5  .عمل آورد هجلوگیري ب مرحله از تحصیل نام آنان در هر تواند از ثبت می مؤسسهصورت  در غیر این ،باشد می) مناسب
   .گردنـد  معرفی می ،شود صورت خودگردان اداره می هخصوصی که ب استفاده از خوابگاه به بخش برايدانشجویان  -6 .گردند براي نیمسال بعدي برخوردار می تخفیف مصوب

 – 0251-7833301-2 تلفـن  - شفیعه ساختمان -1کوي  - )دور شهر(خیابان شهید فاطمی - قم : نشانی. شود طول هفته برگزار می در مؤسسههاي این  کلیه کالس -7
 info@taali.ir  پست الکترونیکی -   www.taali.irسایت 0251-7838811 – نمابر

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
تالش و همکاري  -2 ، درصد 20و  30 و 40تخفیف شهریه ثابت براي رتبه هاي اول تا سوم هر رشته در هر ترم به ترتیب  -1 :انزاهد ـمؤسسه غیرانتفاعی تفتان  *

  -  www.uot-ac.irبـه نشـانی   مؤسسـه اطالعات بیشتر در سـایت   -3 ، بخش خصوصی داراي مجوز رسمی و  هاي خودگردان الزم براي اسکان دانشجویان در خوابگاه
 2429818نمابر   -  2424889 - 90 تلفن  -  98155 - 1613 صندوق پستی -جنب مسجد ثاراهللا  -بلوار ثاراهللا  -) ع(میدان امام رضا  -زاهدان : نشانی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 مازندران استان :نشانی  . باشد می انتشاراتو سلف سرویس ، بوفه، خوابگاه خودگران خواهران داراي این مؤسسه ):مازندران(گلوگاه  ـ انتفاعی توحیدمؤسسه غیر* 

 01526229914:تلفن  -  www.ihetohid.ac.ir وب سابت -روبروي روستاي خورشید کال  -شهرستان گلوگاه  -
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-------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  
درصد تخفیف در شـهریه ثابـت    10،  20،  30در پایان هر ترم تحصیلی به دانشجویان رتبه اول تا سوم به ترتیب معادل  -1 :دامغان ـمؤسسه غیرانتفاعی توران  *

براي دانشجویان  )خصوصی(هماهنگی الزم با بخش خصوصی نسبت به تأمین خوابگاه خودگردان -2  .باشند17  شرطی که داراي حداقل معدل به ،ترم بعد داده خواهد شد
طـرف  در صورت تخصیص تسهیالت از  -4  .یک نوبت غذاي گرم داده خواهد شد ،دانشجویان در صورت تخصیص مواد غذایی از طرف صندوق رفاه -3  .عمل خواهد آمد هب

بلـوار   -روبروي اداره امور مالیـاتی  -دامغان  -استان سمنان: نشانی .وام شهریه تحصیلی مطابق ضوابط به دانشجویان متقاضی تعلق خواهد گرفت ،رفاه دانشجویان صندوق
 0232  - 5262945 و526245  تلفن -جمهوري اسالمی 

-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------  
در پایـان هـر تـرم تحصـیلی بـه       -2  .شـوند  هاي خصوصی داراي مجوز رسـمی، معرفـی مـی    دانشجویان غیربومی به خوابگاه -1:مشهد ـمؤسسه غیرانتفاعی توس  *

جنب  -31شهید رضوي -رضوي بلور شهید -مشهد مقدس: نشانی  .شهریه ثابت داده خواهد شددرصد تخفیف  20،30،50: دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتیب
 www.toos.ac.ir نشانی اینترنتی  -  0511-8792510 و  8837077: تلفن   .فضاي سبز

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------  
باشـد و   دانشگاه فاقد خوابگاه مـی  -2 . گردد نامه دانشگاه تخفیف شهریه اعطا می به دانشجویان ممتاز مطابق آیین -1 :توسعه دانش ـ سنندج  مؤسسه غیرانتفاعی *

شامل شـهریه ثابـت و    ترم 2قطع از تحصیل، شهریه کامل درصورت انصراف دانشجو در هر م -3   .گردند معرفی می هاي خودگردان دانشجویان، در صورت نیاز، به خوابگاه
  40-6666538-0871: تلفکس 0871-3246614 -3232780: تلفن .www.kduni.ir :سامانه اینترنتیاطالعات بیشتر در  -4..گردد متغیر از ایشان دریافت می

-------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------  
     .تخفیـف در شـهریه بـراي نفـرات اول     -3 ،سهمیه معین استفاده از اینترنت رایگان -2، مؤسسهداراي خوابگاه تحت نظارت  - :نیشابور ـمؤسسه غیرانتفاعی ثامن   *

  0551-3347073و 0551-3347072: تلفن   1416شماره  –نبش ایت جنوبی –خیابان امام خمینی –نیشابور: نشانی
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 اعطـا % 10و نفـر سـوم   % 15نفر دوم % 20خفیف شهریه معادل نفر اول هر رشته و ورودي ت به دانشجویان ممتاز -1 :رشت ـؤسسه غیرانتفاعی جابرابن حیان م *
 خیابان -رشت :  نشانی .زمینه اعمال تخفیف به دانشجویان تحت پوشش همکاري دارد با سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد در مؤسسهاین  -2  .گردد می

  www.jbh.ac.ir نشانی اینترنتی -0131 - 2228119-2250239-2265525ن تلف - 48پالك  -به سه راه معلم  نرسیده -سعدي 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

تواننـد   دانشـجویان پسـر نیـز مـی     دودي از دانشـجویان دختـر را دارد و  امکان واگذاري خوابگاه به تعـداد محـ   مؤسسه -1: آباد نجف ـمؤسسه غیرانتفاعی جامی   *
درصـد کـل    5 ،نموده انـد  را اخذ 17به دانشجویانی که در مقطع کاردانی خود معدل بیشتر از  -2  .استفاده نمایند ،باشد می مؤسسههاي خودگردان که زیر نظر  خوابگاه از

 الی 50دانشجویان ممتاز رتبه اول تا سوم از تخفیف  ،در هر ترم مؤسست أتصویب شده در هی تن قوانین تخفیف شهریهبا در نظر گرف -3   .شهریه تخفیف داده می شود
 - 03342636319-20 تلفـن   .می باشد ایران جنب بانک ملی -خیابان آیت اله طالقانی -فوالدشهر -استان اصفهان: نشانی .  درصد کل شهریه برخوردار خواهند شد 15

  www.jami.ac.ir مؤسسهایت س نشانی
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

گان با نظارت معاونت تپذیرف به کلیه -2.  در کشور می باشد(IBT) مرکز برگزار کننده آزمون تافل 8یکی از  مؤسسهاین  -1:جیرفتـ  مؤسسه غیرانتفاعی جاوید *
نیمسـال تخفیـف و    در هـر  مؤسسـه به دانشجویان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات شوراي عـالی   -3   .گیرد تعلق می خوابگاه خودگردان دانشجویی ،مؤسسهدانشجویی 

پـذیر و   چهـارراه مهمـان   بـین  ،جیرفـت  -استان کرمان: نشانی   www.javid.ac.ir موسسه به نشانی  سایت وب دراطالعات بیشتر  -4   .گردد تسهیالت ویژه اعطا می
     7861845117:کدپستی 0348-2413449 دورنگار - 0348 -2415585-7تلفن،  4کوچه آزادي  ،خیابان آزادي ،قدیم چهارراه جهاد

----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
طبـق   ثابت تـرم بعـد،   دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال تحصیلی از تخفیف در صدي شهریه -1 :جویندگان علم ـ کوهدشت  مؤسسه غیرانتفاعی *

ران بـا هزینـه شخصـی در حـد تـوان همکـاري الزم را       بـراد  خوابگاه دانشجویی جهت خواهران و این مؤسسه بمنظور تامین -2. مصوبات هیات موسس معاف خواهند بود
  0663-6240033 :تلفکس 6240044 :تلفن . فرهنگسراي ارشاد، طبقه سوم ،باالتر از پارك فدك ،خیابان ارشاد ،میدان قدس، کوهدشت ،لرستان: نشانی -3. نماید می

     www.juyandeganelm.ir :توب سای
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

برخوردار نامه از تخفیف شهریه  تحصیلی طبق آیین نیمسالهاي اول تا سوم در هر  رتبهممتاز و دانشجویان  -1 :رشت واحد ـمؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی  *
 - 4166745886کد پستی  - 179رشت، گلسار، بلوار گیالن، خیابان  -گیالن استان: نشانی -3. این مؤسسه هیچگونه تعهدي در قبال تأمین خوابگاه ندارد -2 .خواهند شد

    rasht.usc.ac.irنشانی اینترنتی  -   0131 - 7272418نمابر  -   0131 - 7271861 - 7272845تلفن 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

براساس مصوبات هیأت امناي دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران، به دانشجویان ممتاز و رتبه اول  -1 :کاشمر واحد ـمؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی  * 
خراسـان رضـوي،   : نشانی -3  .باشد این مؤسسه براي دانشجویان دختر داراي خوابگاه مناسب می -2. م در هر نیمسال تحصیلی تخفیف در شهریه تعلق خواهد گرفتتا سو

  www.kashmar.usc.ac.ir  8250800-3  :تلفن  9679697714 :صندوق پستی  .مرتضی، روبروي پمپ بنزین کاشمر، بلوار سید
 --------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

نامه از تخفیف شهریه برخوردار خواهند  تحصیلی طبق آیین هاي اول تا سوم در هر سال دانشجویان رتبه -1 :نهمدا واحد ـمؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی * 
   50پالك  .جهاددانشگاهی اله کاشانی، کوچه ابتداي بلوار آیت ،رشید  همدان، چهارراه خواجه :نشانی -3.  گونه تعهدي در قبال تأمین خوابگاه ندارد مؤسسه هیچ این -2. شد

 Hamedan.usc.ac.irنشانی اینترنتی   08112528677تلفن     65165-3198 :صندوق پستی
------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------  

  .الزامـی اسـت   جویانـده بـراي کلیـه دانشـ   ـب طبق ضوابط تعیین شـش مناسـالمی و پوشـئونات اسـرعایت ش -1 :مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی اصفهان *
   .اسـتفاده نماینـد  ) درصـورت تـأمین بودجـه از طـرف صـندوق رفـاه      (رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري   م دانشجویی صندوقتوانند از وا تعدادي از دانشجویان می -2 
گاه بلوار دانش انتهاي - اصفهان :نشانی  .مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري پرداخت نماید درصورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را -3

 www.jdeihe.ac.ir سایت وب 0311-3667261-5: تلفن -بلوار پردیس  -شهرك منظریه  -خمینی شهر  -صنعتی 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

کلیه مقررات آموزشـی در  -2 .است عایت شئونات اسالمی براي برادران و حجاب اسالمی براي خواهران الزامیر -1:مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی خوزستان *
نامـه تخفیـف    دانشجویان رتبه اول تا سوم هر نیمسال تحصیلی مطـابق بـا آیـین    -3 .تحقیقات و فناوري است ،هاي وزارت علوم نامه مطابق با مصوبات و آیین مؤسسهاین 

خوابگاه دانشجویی ندارد ولی امور دانشجویی  تأمینگونه تعهدي در قبال  هیچ مؤسسهاین  -4 .مند خواهند بود درصدي شهریه نیمسال بعد بهره 20تا  40 شهریه از تخفیف
شگاهی خوزسـتان و همچنـین   مراکز مشاوره دانشجویی و پزشکی جهاددان -5. نظارت دارد مؤسسههاي دانشجویی خودگردان معرفی شده به  بر خوابگاه مؤسسهفرهنگی  و

، جنـب  1انتهاي بلـوار پـردیس    -اهواز -استان خوزستان :نشانی.   اي، پزشکی و تحقیقاتی به دانشجویان خواهد بود تولید آماده ارایه خدمات مشاوره پژوهشکده تکنولوژي
   www.mjdkh.ac.ir  سایت وب نشانی - 06113345826 نمابر - 06113345372تلفن   - دانشگاه پیام نور خوزستان

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 20تـا   40رشته از  سوم هر تا اولداراي خوابگاه خودگردان است و در پایان هر نیمسال به نفرات  مؤسسهاین  -1 :مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی کرمانشاه* 

سـایت   نشـانی  - 08318246768 نمـابر  08318254714ن تلفـ   -خیابان جهاد دانشگاهی  ،بهمن 22راه  سه -کرمانشاه: نشانی. گیرد درصد تخفیف شهریه را در نظر می
   ir.ac.jdku.www موسسه

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
و باالتر بـه   17ها با داشتن معدل  در هر یک از ورودي ها و رشته مؤسسههاي اول تا سوم این  دانشجویان ممتاز رتبه -1:اصفهان -مؤسسه غیرانتفاعی چهلستون *

 مؤسسـه خودگردان رسمی نزدیـک   هاي توانند از خوابگاه دانشجویان شهرستانی می -2 .درصد برخوردار خواهند بود 10و  20،  30ف شهریه ثابت به میزان ترتیب از تخفی
دورنگـار    -0311-4210372ن فـ تل  .نبش بنفشه جنـوبی  -بین میدان ماه فرخی و چهارراه رزمندگان  -خیابان رزمندگان، خانه اصفهان -صفهانا: نشانی  .استفاده نمایند

  info@chehelsotoon.ac.ir  الکترونیکی پست www.chehelsotoon.ac.ir  نشانی اینترنتی -  8194833889کدپستی  - 4210379-0311
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
براي دانشـجویان خوابگـاه    -2 .خواهند بود دانشجویان ممتاز هر رشته در هر نیمسال تحصیلی از تخفیف شهریه برخوردار -1 :افظ ـ شیراز مؤسسه غیرانتفاعی ح *

 دورنگار - 0711-2349420-23 تلفن - 7133963783تیـکدپس  - 17پالك - ید حجريـکوچه شه - چهارراه پانزده خرداد - شیراز: نشانی  .دـباش خودگردان مهیا می
  www.hafez.ac.ir نشانی اینترنتی - 2349419-0711

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
بـه   -3. باشـد  ترجیحـا چـادر مـی    هـا  پوشش خـانم  -2. ستا خارج مؤسسه الزامیمذهبی قم در داخل و  عایت شئونات شهرر -1 :قم ـمؤسسه غیرانتفاعی حکمت  * 

 .)11 شـماره ( کوچه رنـگ بـارك   ،مقابل بوستان علوي ،بلوار غدیر ،قم: نشانی -3. ثابت داده خواهد شد شهریه درصد تخفیف در30دانشجویان ممتاز در هر سال تحصیلی 
  0251-2855130-2855180 :تلفن

 ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
: تلفـن   91798-7-6451 :کـد پسـتی   .راسـت  سـمت  خیابـان، انتهـاي  ، 72آباد  وکیل ،آباد بلوار وکیل ،مشهد: نشانی :مشهد ـمؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوي * 

  0511- 5018104نمابر   و 5018033
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .ند بـود متغیر برخوردار خواه دانشجویان ممتاز هر رشته در هر سال تحصیلی از تخفیف ویژه در شهریه ثابت و -1 :گرگان ـمؤسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی   *
خوابگاه خودگردان  براي دانشجویان تا حد امکان -3 .  تحصیل وام تحصیلی و وام شهریه پرداخت خواهد شد به دانشجویان شاغل به ،در صورت تخصیص وام دانشجویی -2

 - 18و  16بین ویالي  -شهرك ویالشهر  -گرگان  -لستاناستان گ: نشانی .   گرم مهیا خواهد شد براي دانشجویان در یک نوبت در شبانه روز غذاي -4.  واگذار خواهد شد
  0171 – 3371095الی  97 تلفن   -انتهاي بلوار نیایش شرقی 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 - 0511 - 8471220تلفن  - 101پالك  - 9خیابان ابوذر غفاري  -احمدآباد  -مشهد  -استان خراسان رضوي : نشانی  :مشهد ـ طوسمؤسسه غیرانتفاعی حکیم  *

  0511 - 8470880تلفکس 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .شـود  تخفیـف شـهریه داده مـی    در پایان هر ترم تحصیلی به دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته و هـر ورودي  -1 :قوچانـ حکیم نظامی  مؤسسه غیرانتفاعی  *
 آنی و مذهبی،مسابقات قر برندگان حضور دو دانشجو از یک خانواده، فرهنگی، ورزشی، برندگان المپیادهاي علمی، دگان مقاالت دانشجویی،نتخفیفات دیگري براي نویس -2

تامین خوابگاه براي  -3. دانشجویان اعمال خواهد شد نامه تشویق و تخفیف، بر مبناي آیین ...پذیرفته شوند و  دانشجویانی که براي مقاطع باالتر در همین مرکز دانشگاهی
  .3 نبش استقالل ،بلوار استقالل ،قوچان: نشانی -4 .گیرد امکان و به صورت خودگردان صورت می دانشجویان دختر و پسر غیر بومی ورودي هر سال تحصیلی در حد

 0581-2211772-3: تلفن
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

اسـکان   برايدر حد امکان  مؤسسه -2،   هررشته)رتبه اول تا سوم(انشجویان ممتازدرصد تخفیف در شهریه ثابت د20 -1 :بجنوردـ مؤسسه غیرانتفاعی حکیمان   *
 -   www.hakiman.ac.ir به نشانی مؤسسهاطالعات بیشتر در سایت  -3   .نماید خودگردان مساعدت می صورت هصورت تقاضا، ب بومی در دانشجویان دختر و پسر غیر

 0584-2250431نمابر 0584-2250471تلفن. ایستگاه آتش نشانی روبروي -خمینی شرقی مخیابان اما - بجنورد -خراسان شمالی: نشانی
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

تحصیلی از پرداخت درصدي از شهریه ثابـت نیمسـال بعـد مطـابق      ته، در هر نیمسالدانشجویان رتبه اول تا سوم هر رش -1:مشهد ـمؤسسه غیرانتفاعی خاوران   *
ـ  ،د شوندـناسی ارشـقبولی در مقطع کارش یالت موفق بهـجویانی که در پایان تحصـاز دانش -2.خواهند بود ضوابط آموزشی مؤسسه معاف  -3. عمـل خواهـد آمـد    هتقدیر ب

اسـتفاده   -4. گردند تخفیف ویژه در شهریه ثابت برخوردار می از ،به کسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قرآنی و ورزشی شوند استان و باالتر موفق دانشجویانی که در سطح
سـایت   درتوانند براي کسب اطالعات بیشـتر   داوطلبان می،  www.VthSASTech.khi.ac.ir مؤسسهالمللی  هاي بین شرکت در سمپوزیوم هاي ویژه براي از تخفیف

   e-mail: info@khi.ac.ir    -  0511-5230690تلفن   - 12/4 فالحی -بلوار شهید فالحی -قاسم آباد -مشهد: نشانی  .مراجعه نمایند  www.khi.ac.irمؤسسه
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  0511-5028601-4: تلفن .جنب بوستان مرجان، 77انتهاي معلم  ،بلوار معلم ،مشهد ،خراسان رضوي: نشانی :مشهد ـغیرانتفاعی خراسان  مؤسسه* 
  info@khorasan-ac.com  :پست الکترونیکی    www.khorasan-ac.com :سایت اینترنتی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
تلفـن   -ت اسـتان بوشـهر   بوشهر، خیابان طالقانی، روبروي پژوهشکده میگو کشور، جنب اداره کـل شـیال   -استان بوشهر: نشانی :بوشهرـ مؤسسه غیرانتفاعی خرد   *

 kherad@kherad.ac.irنشانی پست الکترونیکی  -  www.kherad.ac.irسایت  نشانی وب - 0771 - 2535471نمابر  -  0771 - 2535470 - 2535471
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

دانشـجویان ممتـاز بـر اسـاس      بـه  -2   .باشـد  صـورت اینترنتـی مـی    کلیه اقدامات آموزشی و انتخاب واحد به -1 :مشهد ـمطهر  خردگرایان مؤسسه غیرانتفاعی * 
 مؤسسـه در سـایت   اطالعـات تکمیلـی   -4  .باشـد  موجـود مـی   مؤسسـه خـودگردان در جنـب    خوابگـاه  -3  .در هـر نیمسـال تخفیـف داده خواهـد شـد      مؤسسـه  ضوابط

-8842227-8842226تلفـن . 2پـالك  - 45نبش کـوثر شـمالی    -بلوار کوثر - بلوار وکیل آباد  - مشهد: نشانی.   است درج شده  www.motahar.ac.irنشانی به
8825002-8835002- 0511 - 09308874867  

----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------  
اولویت اول تا سوم خـود انتخـاب    عنوان دانشجویانی که در میان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، این مؤسسه را به -1  :محمودآباد ـمؤسسه غیرانتفاعی خزر  * 

 30، 20ترتیب از  به 19و  18، 17کلیه دانشجویان با معدل کاردانی  -2 . مند خواهند شد بهره درصد 10و  15 ،20از تخفیف شهریه ثابت ترم اول به میزان  ،کرده باشند
و فنـاوري   از مزایاي وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات مؤسسهدانشجویان این  -3  .درصد تخفیف شهریه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد 40و 

 يهـاي علمـی کشـور و المپیادهـا     علمی از قبیل اعضاي تیم روبوکاپ، کسب عنوان در رقابـت  هاي زمینه دانشجویان داراي اختراع و فعال در به -4. برخوردار خواهند شد
بـه کلیـه    -5   .گـردد  ضـوابط داخلـی تخفیـف شـهریه ارائـه مـی       برابر ، تحقیقات و فناوريوزارت علوم تأییدهاي علمی معتبر و مورد  المللی و سایر فعالیت کشوري و بین

رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نیمسال تحصیلی  دانشجویان -6 . توانند از یک وعده غذاي دانشجویی استفاده نمایند تعلق خواهد گرفت و می دانشجویان متقاضی خوابگاه
در خصوص پرداخت شـهریه ثابـت و    ا بنیاد شهید و امور ایثارگرانهمکاري ب -7   .ثابت نیمسال بعد معاف خواهند بود شهریه درصد  35و  50،  75به ترتیب از پرداخت 

هاي اول  آموزش عالی مقام ها و مؤسسات به نمایندگی از مؤسسه در مسابقات علمی و فرهنگی و یا ورزشی دانشگاه به دانشجویانی که -9  متغیر فرزندان شهید و ایثارگران
درآمـد   هـاي کـم   حافظان کل قرآن کـریم، کلیـه قهرمانـان ورزشـی فرزنـدان شـاهد و آزادگـان، خـانواده         -10 .گرفتنمایند، تخفیف شهریه تعلق خواهد  تا سوم را کسب

دارا بـودن   -11. ریه برخـوردار خواهنـد بـود   ـیلی از تخفیف شهـزان پیشرفت تحصـمی وابط و بنابرـبراساس ض... اي یک خانواده و ـیل همزمان اعضـت، تحصـسرپرس بی و
 نشـانی اینترنتـی   -خیابـان دریـاي نهـم     -خیابـان آزادي  -محمودآبـاد  شـهر توریسـتی   -مازندران: نشانی.  بصورت رایگان مؤسسهدر ) اینترنت بی سیم(وایرلس  سیستم

www.khazar.ac.ir  - 0122-7732360و7733989 تلفن 
 --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

براسـاس   -2 .گـردد  انجـام مـی   وريـورت غیرحضـص هو بkhayyam.ac.ir عه به وبگاهـریق مراجـگان ازطتنام پذیرف ثبت -1 :مشهد ـمؤسسه غیرانتفاعی خیام   *
 دانشجویان دختر خوابگاه براي کلیه تأمین -3.   سال بعدخواهندشد رتبه اول مشمول تخفیف شهریه براي ، درپایان هرسال تحصیلی دانشجویانمؤسسهامناء  هیأتمصوبه 

 دانشجویان -5. شود داده می مؤسسهبانرخ دانشجویی درسلف سرویس  دانشجویان دریک نوبت غذا به -4. نفر 500به ظرفیت  مؤسسههاي متعلق به  هزینه درخوابگاه اخذ با
 -1فالحـی  -شـهرك لشـکر   -قاسـم آبـاد   -مشـهد : نشـانی . برخوردارخواهندشـد  مزایـاي بیمـه حـوادث    انشـجویان از کلیـه د -6. وام شـهریه برخوردارشـوند   تواننـد از  مـی 
   05116621777-05116635777-05116640233تلفن

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 یشرایط و ضوابط مؤسسات غیرانتفاع/ها پیوست/فصل نهم                         دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته 

 72 صفحه

دانشـجویان ممتـاز در   بـه   -2. باشد می دانشجویان دختر غیربومی خوابگاه فراهم خواهد شد و هزینه برعهده دانشجو براي -1: یزددارالعلم ـ  رانتفاعی مؤسسه غی* 
هنـري، ورزشـی و    فرهنگـی، هاي ممتاز علمـی،   دانشجویانی که در طول تحصیل حائز رتبه به -3. خواهد گرفت ضوابط و مقررات مؤسسه تخفیف شهریه تعلق هرترم برابر

کمیتـه   همکـاري بـا   -5 ، ایثارگران و جانبازان ،پرداخت شهریه خانواده شهدا برايامور ایثارگران  همکاري با بنیاد شهید و -4. گیرد تخفیف شهریه تعلق می ،قرآنی گردند
 برايرعایت ساعات کالس  -7 ، ساعات اوقات فراغت دانشجویان غیربومی در رايبکاریابی  -6 ،بضاعت سهولت در پرداخت شهریه دانشجویان کم براي) ره(خمینی امداد امام

 03516202223تلفن  -نبش کوچه مالمیر  -روبروي بانک صادرات غدیر  -) ره(خمینی خیابان امام -یزد: نشانی  .)گردد ها عصر برگزار می اکثریت کالس(دانشجویان شاغل 
 03516253091تلفکس    -

-------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
مؤسسه براي شهریه  -2 .استفاده نمایند اقامت برايهاي خودگردان سطح شهر قزوین  توانند از خوابگاه دانشجویان می -1:قزوینـ مؤسسه غیرانتفاعی دارالفنون   *

مؤسسه  -4. بعد قایل خواهد شد  مؤسسه براي دانشجویان ممتاز در هر نیمسال، تخفیف شهریه براي نیمسال -3. خواهد شد زیز شاهد و ایثارگر تخفیف قایلدانشجویان ع
مؤسسـه   -5. شـد  یل خواهـد هاي علمی، ورزشی، فرهنگی و پژوهشی کشوري گردند، تخفیف شهریه قا ز مقامئحا براي دانشجویانی که در طول تحصیل خود در دارالفنون

تحصیل خود  هاي شهریه صندوق رفاه در طول دوران وام  توانند از کلیه دانشجویان می -6   .باشد داراي سرویس ایاب و ذهاب روزانه از تهران و کرج به قزوین و بالعکس می
    0281-3789010نمابر  - 0281-3789001-3تلفن . مسلم بن عقیل خیابان -باالتر از میدان هما -مینودر -قزوین: نشانی  .استفاده نمایند
  info@darolfonoon.ac.ir پست الکترونیکی نشانی -www.darolfonoon.ac.ir  نشانی اینترنتی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
مؤسسـه تعهـدي    -2. شهریه ترم بعـد داده خواهـد شـد    به دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر ورودي تخفیف در -1 :دامون ـ فومن  تفاعیمؤسسه غیران* 

 ،میـدان شـهدا   فـومن،  -استان گـیالن : نشانی -3 .دها در سطح شهر همکاري الزم را بعمل خواهد آور زمینه تهیه پانسیون و خوابگاه نسبت به تامین خوابگاه ندارد ولی در
   01327233814تلفن  -روبروي سینما طلوع 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .کـل شـهریه ثابـت و متغیـر داده خواهـد شـد       درصد تخفیف 10،15،20به دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتیب  -1 :دانا ـ یاسوج  مؤسسه غیرانتفاعی *
هـاي داراي مجـوز قـانونی     براي دانشجویان دختر وجود دارد، و همکاري الزم براي اسکان دانشجویان پسر بـا خوابگـاه   صورت خودگران تحت نظارت مؤسسه خوابگاه به -2
: نمـابر  - 0741-3344783 تلفـن  www.dana.ac.ir سـایت ،  نشـانی   6خیابـان امامـت    ،وار انقـالب بلـ  ،)عـدل (یاسوج ـ میدان انقالب  : نشانی. عمل خواهد آمد هب

3345325-0741  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

نامه دانشـجویان   آیین براساس )نفرات اول ،دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصیلی(فیف ویژه دانشجویان ممتاز تخ -1: اصفهان ـمؤسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان  *
شوراي  هاي جبرانی به تشخیص گذراندن درس -3، طریق صندوق رفاه وزارت علوم،تحقیقات و فناوري پرداخت وام شهریه از برايارائه تسهیالت مناسب  -2، مؤسسهممتاز 

هـاي   دوره بـراي   (IASTE)ممتاز به کمیته تبادل دانشجویان داخل و خارج از کشـور  معرفی دانشجویان -4 ، الزامی است مؤسسهرخی از دانشجویان این آموزشی براي ب
 برنامه مؤسسهاین  -8 ، ایثارگرانید و امور ـهمکاري با بنیاد شه -7.  ردـگی سال تعلق میـنیم تخفیف ویژه در ثبت نام اول مؤسسههاي برتر ورودي  به رتبه -5 ،کارآموزي

داراي خوابگـاه خـودگردان بـراي     مؤسسـه  -10 .شـود  اینترنتـی انجـام مـی    صورت به مؤسسهخدمات آموزشی  کلیه -9 . سات آموزش عالی را نداردـایر موسـانتقالی به س
کدپسـتی   -طبقـه فوقـانی بانـک تجـارت      -110سـاختمان  -سپهسـاالر   حدفاصـل چهـارراه آپادانـا و    ،خیابـان سـجاد   -اصـفهان : نشانی . باشد می دانشجویان شهرستانی

   0311-6410566 نمابر  -03116410560تلفن  -   816551475پستی صندوق 8165755913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 تأمینگونه تعهدي نسبت به  هیچ مؤسسه -2  .داده می شود شهریه به دانشجویان برتر قرآنی، فرهنگی و علمی تخفیف -1 :ساوهـ نتفاعی دانشستان  مؤسسه غیرا *
بالعکس از طریق سـازمان   و سرویس رفت و آمد براي دانشجویان از تهران و حومه به ساوه -3 .مناسب وجود دارد هاي خودگردان خوابگاه ندارد ولی در شهر ساوه خوابگاه

تخفیـف ویـژه برخـوردار     از ،دانشستان اولین انتخاب آنها باشد مؤسسهکه  دانشجویانی -5 .باشد اینترنتی می صورت هانتخاب واحد و سامانه تغذیه ب -4  .ها وجود دارد پایانه
 - سـاوه  -اسـتان مرکـزي  : نشـانی    .شستان از تخفیف ویژه برخـوردار خواهنـد شـد   دان مؤسسهدر  دانشجویان پذیرفته شده بیش از یک نفر در خانواده -6   .خواهند شد

 sdi.ac.ir وبسایت 0255-2341139-2341156 تلفن -خیابان مهارت -خیابان مرکز خرید - شهرصنعتی کاوه
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   .برخـوردار خواهندشـد   در هـر نیمسـال از تخفیـف شـهریه     مؤسـس  هیـأت دانشجویان ممتاز براساس ضوابط و مصوبه  -1 :تبریز ـمؤسسه غیرانتفاعی دانشوران   *
 -پرسـتاري  پایین تـر از دانشـکده   -شریعتی جنوبی انتهاي خیابان - تبریز: نشانی  .معرفی می گردند هاي خصوصی داراي مجوز رسمی دانشجویان غیربومی به خوابگاه -2

ــالك      ــور، پ ــان ن ــکی حکیم ــم پزش ــاختمان چش ــروي س ــتی  -  548روب ــن  - 51388-15931کدپس ــانی 0411 - 5548159و  5548302تلف ــی نش  اینترنت
www.daneshvaran.ac.ir -  الکترونیکی پستنشانی  info@daneshvaran.ac.ir  

---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------  
داشتن  -3 ، سلف سرویس دانشگاه ارائه یک وعده غذاي گرم در -2، )وم ـاول تا س(هاي برتر  هـریه براي رتبـتخفیف شه -1:الهیجان ـمؤسسه غیرانتفاعی دیلمان  *

مطهري  بلوار شهید -میدان کاج   - الهیجان -گیالن:نشانی .    دانشجویی بر حسب نوبت به دانشجویان متقاضی دادن وام -4 ،   رت دانشگاهخوابگاه خودگردان تحت نظا
 www.deylaman.ac.ir سایت دانشگاه - 01412234781نمابر - 01412245500 تلفن - 90پالك  -

 ------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------  
   هـا و آقایـان   خـانم  بـراي ارائـه خوابگـاه مناسـب     -2 ،دانشجویان ممتاز و شاهد و ایثارگر تخفیف در شهریه به -1  :اصفهان ـمؤسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی  * 

 ،خیابـان بسـیج   ،)ره(خمینـی  خیابـان امـام   -اصـفهان  :نشانی   ...سرپوشیده ، سلف و ، آمفی تئاتر، سالن ورزشی روباز وارائه امکانات رفاهی از جمله سایت کامپیوتري -3 
   www.raghebisf.ac.irنشانی اینترنتی 0311 -3687701 -6تلفن  -  81635 -718:صندوق پستی  2کیلومتر 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .در نظـر گرفتـه مـی شـود    ...براي دانشجویان ممتاز از قبیل تخفیـف شـهریه و    تسهیالت .امکانات خوابگاه فراهم نمی باشد  :بابل ـمؤسسه غیرانتفاعی راه دانش   *

 0111-3279892 نمابر 0111-3279913-16تلفن  - 47157-47441کدپستی -خیابان تربیت معلم -ديچهارراه معتم -میدان شهید بزاز -کمربندي شرقی-بابل :نشانی
 info@rahedanesh.ac.ir پست الکترونیکی -  http://rahedanesh.ac.ir وب سایت -

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  
مؤسسـه در حـد امکـان     -2. شود به دانشجویان ممتاز براساس ضوابط مؤسسه در هر نیمسال تخفیف ویژه داده می -1 :رشت ـمؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال  * 

، ورزشگاه شهید عضدي روبروي، خیابان نامجو، شتر: نشانی -3. شهر همکاري الزم را بعمل خواهد آورد هاي موجود در سطح براي اسکان دانشجویان غیربومی در خوابگاه
    0131-3223131-3220171 :تلفن   .6-2 پالك، کوچه شهید محسن نظري

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -2 ، ...)اوره وـمشـ  علمـی و  هاي تقویت بنیه کالس -ریه ـدرصد شه 100تخفیف ( ارگرانـید وایثـقرداد با بنیاد شه -1 :راهیان نور ـ ساري  مؤسسه غیرانتفاعی *

 ساري -مازندران : نشانی  ،  درصد 10،  15 ، 20هاي اول تاسوم به ترتیب  تخفیف شهریه رتبه -4 ،  وذهاب سرویس ایاب -3 ، صندوق رفاه  ایجاد تسهیالت وام دانشجویی
 01513136801-5تلفن -) سفلی  شرفدارکالي(جنب هتل نوید  -» شهر ساري قائم«کیلومتري جاده  5  -

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
، بعـد از میـدان   آخـر خیابـان شـریعتی   ، عصر ولی ،تبریز: نشانی -2. شود خواهران بصورت محدود ارائه میبه  خوابگاه -1 :تبریز ـمؤسسه غیرانتفاعی ربع رشیدي  * 

  0411-3333184و  3334120: تلفن        48پالك ، جنب مجتمع شفیع زادهبهارستان، 
 ------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------  
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براي ورزشـکاران حـائز    -2   .شود داده می اي به دانشجویان ممتاز براساس ضوابط و مقررات مرکز هر نیمسال تخفیف ویژه -1 :قزوین ـمؤسسه غیرانتفاعی رجاء  * 
   .باشـد  روزه فـراهم مـی   و آمد از محـل دانشـگاه بـه تهـران و کـرج همـه      سرویس رفت  -3   .شود اي درنظر گرفته می رتبه در مسابقات دانشجویی و کشوري تخفیف ویژه

   www.raja.ac.ir سایت نشانی - 0281 -3677105نمابر - 0281-3677101-10تلفن   -الملل جنب خوابگاه دانشگاه بین -خیابان نوروزیان -قزوین: نشانی
------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------  

بلوار  ،رامسر ،مازندران: نشانی -2. شد هاي اول تا سوم در هر نیمسال از تخفیف شهریه برخوردار خواهند دانشجویان رتبه -1 :رحمان ـ رامسر  مؤسسه غیرانتفاعی* 
  46915-161 :وق پستیصند    0192-5230511 :تلفن .  جنب اداره گاز ،)ع(امام رضا

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  7617643349کد پستی  - نبش خیابان عباد  - انتهاي خیابان گلدشت -کرمان  :نشانی :مؤسسه غیرانتفاعی رسالت ـ کرمان* 

 ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
جویان بومی استان ـبراي دانش)ترم اول(شهریه  تخفیف -2 ، تخصیص خوابگاه خودگردان به دانشجویان غیربومی استان البرز -1  :رسام ـ کرج مؤسسه غیرانتفاعی *
ورزشـکاران حـائز    تخفیف شهریه بـراي  -5 ،  تخفیف شهریه به دانشجویان ممتاز -4، جویان تهرانیـدرخواست دانش ورتـبرگشت درص رویس رفت وـارائه س -3 ،   رزـالب

 - 026-34524701ن تلفـ  -) ع(حسـین  نرسـیده بـه میـدان امـام     -باغسـتان   به سـمت  -میانجاده  -کرج  -استان البرز: نشانی .  رتبه در مسابقات دانشجویی و کشوري
   www.rasam.ac.ir نشانی اینترنتی  - 34582116-026

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
مؤسسـه از تـاریخ    0231-3348101-3348102: تلفـن  .مارستان فاطمیـه روي بیبرو، شهریور 17بلوار ، سمنان: نشانی :سمنان ـدانش   مؤسسه غیرانتفاعی رشد* 

 .نماید بزرگ سمنان نقل مکان می ضلع شرقی مصالي ،به ساختمان جدید واقع در میدان استاندارد 1/7/1391
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------  

  .دـثابـت تخفیـف داده خواهـد شـ     ریهـد در شهـ ـدرصـ  30و  40،  50وم به ترتیـب  ـهاي اول تا س جویان رتبهـبراي دانش -1  :تبریزـ مؤسسه غیرانتفاعی رشدیه  *
    .پذیر است امکان هاي خودگردان براي دانشجویان گاهخواب تأمین -3   .در شهریه ثابت تخفیف داده خواهد شد درصد 10و به باال نیز  17براي دانشجویان داراي معدل  -2 

 سـایت  نشـانی  - 5155956681پستی  کد 0411-6678582دورنگار  - 0411-6660661-3تلفن   -خیابان سبالن - بلوار الهیه  - جنب شهرك رشدیه -تبریز: نشانی
   info@roshdiyeh.ac.ir  پست الکترونیکی - www.Roshdiyeh.ac.ir  اینترنتی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
دانشجویان ممتاز هر رشته   0255-2213691دورنگار   -2213820تلفن   30و 28ساوه، خیابان فردوسی، بین فردوسی :نشانی: ساوه ـ رضویهمؤسسه غیرانتفاعی * 

 .ر هر نیمسال تحصیلی از تخفیف شهریه برخوردا خواهند شدد
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 مؤسسـه ممتـاز برابـر مقـررات     دانشـجویان  -2.   را دارد امکان ارائـه خوابگـاه خـودگردان بـراي خـواهران      مؤسسهاین  -1 :تنکابن ـمؤسسه غیرانتفاعی رودکی  * 
تلفن  - 46817-38859 کدپستی - 318پالك  -کوچه شهید شیرافکن  -ناصر پورتقی  خیابان شهید -تنکابن  -استان مازندران :نشانی    .باشند تخفیف شهریه می واجد

  www.rodaki.ac.ir  نشانی اینترنتی - 0192-4229984دورنگار  - 3-4235561
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

براسـاس   دانشجویان ممتـاز  -2   .باشد خوابگاه دانشجویی با امکانات مناسب از طریق همکاري با بخش خصوصی مهیا می -1  :زنجان ـمؤسسه غیرانتفاعی روزبه  * 
 شهرك پونک  -انتظامی  روبروي ستاد فرماندهی نیروي -بهمن  22بزرگراه  -زنجان : نشانی  - . مند خواهند شد مقررات و مصوبات داخلی مؤسسه از تخفیف ویژه بهره

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------  
هـاي برتـر در هـر     به رتبه -2 .گیرد می نام اولین نیمسال تعلق هاي برتر در ورودي مؤسسه تخفیف ویژه در ثبت به رتبه -1 :ساري ـمؤسسه غیرانتفاعی روزبهان   *

 -سـاري   -اسـتان مازنـدران    :نشـانی   -  .گـردد  معرفی مـی  گیرد و به برادران خوابگاه خواهران خوابگاه خودگردان تعلق می به -3  .گیرد نیمسال تخفیف شهریه تعلق می
   www.rouzbahan.ac.ir سایت وب نشانی - 0151-35117 تلفن -) فرح آباد(جاده دریا  1کیلومتر 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
موسسـه در حـد امکـان بـراي اسـکان دانشـجویان غیربـومی در         -2 شهریه ثابت به دانشجویان رتبه اول تا سومدر تخفیف  -1 :اهواز ـ رهنماسه غیرانتفاعی مؤس *

شهرك دانشگاه، خیابان اصلی  اهواز، -استان خوزستان: نشانی. خوابگاههاي خودگردان در سطح شهر و ترجیحاً در حوالی محل موسسه همکاري الزم را به عمل خواهد آورد
  www.rahnama.ac.ir: نشانی اینترنتی  0611 -3323305: ، روبروي خیابان پنجم دانشجو، جنب دبیرستان صادق   تلفاکس)امیدیه(شهرك

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
تخفیـف  % 10رشـته   ممتـاز هـر   به دانشجویان -2. براي دانشجویان غیربومی خوابگاه خودگردان فراهم گردیده است -1 :کرمانشاهـ مؤسسه غیرانتفاعی زاگرس * 

کرمانشـاه،  : نشـانی  -4. گردنـد  ر مـی تخفیف شهریه برخوردا% 10ورزشی کشور حائز رتبه شوند از  فرهنگی و مسابقات علمی، دانشجویانی که در -3. گیرد شهریه تعلق می
   0831-7218030-7218063: تلفن.     از سه راه شریعتی، روبروي بانک ملی خیابان شریعتی، باالتر

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
عمـل خواهـد    مساعدت الزم را بـه ... ) تهران، کرج و (مؤسسه در جهت برقراري سرویس ایاب و ذهاب براي شهرهاي مجاور  -1 :زاویه ـ  ویه امؤسسه غیرانتفاعی ز *

استان : نشانی.  بود درصدي پرداخت شهریه ثابت در همان ترم برخوردار خواهند 25و  50،  75هاي اول تا سوم هر رشته از تخفیف به ترتیب  دانشجویان حائز رتبه -2. آورد
  )کیلومتري تهران 70(جنب پارك شاهد  -ابتداي خیابان معلم  -شهر زاویه  -کیلومتري شهر جدید پرند  25 -جاده ساوه  -مرکزي 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .خوابگاه ندارد مؤسسه :زرندیه ـ غیرانتفاعی زرندیه مؤسسه *

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
این  -2. از پرداخت شهریه ثابت نیمسال اول معاف خواهند شد یا بیشتر باشد 19کاردانی آنها   داوطللبانی که معدل کل دوره -1 :ینه ـ خويمؤسسه غیرانتفاعی زر* 

 ،آذربایجان غربی: 1ساختمان شماره  -3. شد معرفی خواهند) خصوصی(هاي خودگردان  غذا و خوابگاه ندارد و لی دانشجویان به خوابگاه مؤسسه هیچگونه تعهدي در قبال
  0461-2458595: فاکس  2458596-7: تلفن  673 :صندوق پستی .5پالك  ،فرزادهمتري شهید ص 45تقاطع شهید بهشتی شمالی و  ،شهرستان خوي

 0461-2357115: فاکس   2331531-2357114: تلفن  673 :صندوق پستی ،احمدنیا اول بلوار ،میدان کشاورز، خوي: 2ساختمان شماره 
------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------  

تخفیف شهریه براي دانشجویان  -3،   ینترنت بی سیم و کافی نت ا -2،   دانشجویان خواهر برايامکانات رفاهی شامل خوابگاه  -1: شیراز ـ مؤسسه غیرانتفاعی زند *
   http://www.zand-ihe.ac.ir سایت وب - 07116268663تلفن  -باغ ارم روبروي درب غربی -بلوار دانشجو -شیراز: نشانی.  برتر

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
بـه   -2. تواند از خوابگاه استفاده نماید پرداخت اجاره می داراي خوابگاه استیجاري براي خواهران است و دانشجو با مؤسسه -1: ساري ـمؤسسه غیرانتفاعی سارویه  * 

جـاده  10 کیلومتر ،میدان خزر ،ساري -استان مازندران : نشانی    .ارائه خواهد شد اي در هر نیمسال تخفیف ویژه مؤسس هیأتدانشجویان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبه 
  0151-3522025نمابر - 0151-3522768-3522221تلفن ،دریا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
اي در شهریه ترم بعد داده  ویژه تخفیف مؤسسبه دانشجویان ممتاز در هر رشته تحصیلی بر اساس ضوابط و مصوبه هیأت  -1 :ساري ـمؤسسه غیرانتفاعی ساریان  * 

تحصـیلی پرداخـت    به دانشجویان واجد شرایط از طریق صـندوق رفـاه وام   -3   .خودگردان معرفی خواهند شد صورت هب ییدانشجویان به خوابگاه دانشجو -2  .خواهد شد
-1384صندوق پستی  -بروي گمرك ساري رو ،آباد جاده خزر 10کیلومتر  ،ساري -استان مازندران :نشانی -   .باشد سرویس ایاب و ذهاب شهري مهیا می -4  .خواهد شد

 0151-3823041دورنگار  - 0151-3823001-4و 3823042  تلفن 48175
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   .سال تحصیلی ممتاز در هر نیم تخفیف در شهریه براي دانشجویان -2  ،هاي برتر کنکور براي رتبه تخفیف در شهریه -1 :گرگان ـمؤسسه غیرانتفاعی ساعی  *
 0171-2325064 تلفکس ، خیابان مالقاتی پنجم نبش ،بهشت دوازدهم ،خیابان شهید بهشتی ،گرگان -استان گلستان: نشانی
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------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------  
براي دانشجویان رتبـه   -2  .وجود دارد گردان با ظرفیت محدود براي دانشجویان غیر بومی امکان استفاده از خوابگاه خود -1:نیشابورـ مؤسسه غیرانتفاعی سبحان  *

درخواسـت   -3   ).نباشـد  کمتـر  17مشروط بر اینکه معدل ترم آنان از (گردد خفیف شهریه ثابت اعمال میدرصد ت 20و  30،  50 وم در هر رشته به ترتیبـدوم و س اول،
 -جنـب سـازمان انتقـال خـون     -قـوامی  کوچـه  - )ره(خمینی خیابان امام -نیشابور -استان خراسان رضوي:  نشانی   .میهمانی و انتقالی در ترم اول قابل بررسی نخواهد بود

   www.sobhanuniversity.com و  www.sobhan.ac.ir   نشانی سایت - 0551-3348021نمابر  - 0551-3348050-4تلفن  - 747صندوق پستی
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

هاي اول تا سوم هـر تـرم بـه     دانشجویان رتبه به -2. باشد هاي خودگردان براي دانشجویان دختر می سه داراي خوابگاهاین مؤس -1 :آمل ـ مؤسسه غیرانتفاعی سبز* 
فرهنگی و ورزشی در سطح استان  -دانشجویانی که به نمایندگی از مؤسسه در رقابت هاي علمی -3.  شود بعد تخفیف داده می درصد از شهریه ثابت ترم10،20،30ترتیب،

با ارائه گواهی معتبر از  فرزندان و همسران شاهد و ایثارگر -4. مند خواهند شد مصوبه هیأت مؤسس از تخفیف بهره کشور حائز رتبه اول تا سوم گردند، براساس ضوابطو یا 
پسـتی    صـندوق  ،بلوار شهید منفرد نیـاکی  ،حیدر آملی عالمه میر میدان ،آمل -استان مازندران: نشانی.  خواهند شد مند بنیاد شهید انقالب اسالمی، از تسهیالت ویژه بهره

  www.sabz.ac.ir اینترنتی نشانی 0121-3272961نمابر - 0121-3272222-3273801-8 تلفن   647
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   6634508و  6634507و  6634506 :تلفن   .جنب ساختمان پزشکی ،میدان فلسطین ،خیابان شهید باکري ،اردبیل: نشانی :اردبیل ـیرانتفاعی سبالن  مؤسسه غ* 
 0451-6629898: دورنگار 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------  
  شـهرك سـیمرغ    -امیرکبیـر خـورزوق    جنـب پـل هـوایی    -بزرگـراه معلـم    5کیلـومتر   -خیابـان کـاوه    -اصـفهان   : نشانی   :اصفهان ـمؤسسه غیرانتفاعی سپهر   *

    www.sepehr.ac.ir سایتنشانی  - 0311-9519437نمابر - 0311-9519430-6تلفن 
------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------  

این  -2. ثابت برخوردار خواهند شد ریهـشه% 60تا  20ال و در هر ورودي از تخفیف ـجویان رتبه اول و دوم هر نیمسـدانش -1 :مشهد ـمؤسسه غیرانتفاعی سجاد   *
همچنین سـتاد اسـکان   . شد هاي جدید با اخذ هزینه در نظر گرفته خواهد هاي خالی آن براي ورودي که ظرفیت) نفر200 با ظرفیت(داراي خوابگاه براي خواهران  مؤسسه
ــ    6029000تلفـن  91881-48848  پسـتی  کد 62جالل آل احمد  ،بلوار جالل آل احمد -مشهد: نشانی  .در امر اسکان سایر دانشجویان همکاري خواهد نمود مؤسسه

       www.sadjad.ac.ir نشانی اینترنتی - 6029110نمابر
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تخفیف ویژه در شهریه ثابت به دانشـجویان ممتـاز،   -2 .هاي خودگردان خوابگاه برادران از طریق تامین خوابگاه خواهران و -1 :تبریز ـمؤسسه غیرانتفاعی سراج  * 
    www.seraj.ac.ir    0411-5572830-4: تلفن   .کوچه ارك، چهارراه شریعتی، تبریز :نشانی -2  .حافظان و قاریان قرآن، و همچنین قهرمانان ورزشی و هنري

------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  4224854: تلفن .رشت، بلوار الکان، باالتر از دانشگاه آزاد اسالمی رشت، جنب کارخانجات ایران برك: نشانی :سردار جنگل ـ رشت مؤسسه غیرانتفاعی* 

   info@sjihe.ac.ir:  پست الکترونیکی    www.sjihe.ac.ir  :نشانی اینترنتی    0131-4224976: فاکس
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------  

بـه   -2. خودگردان تحت نظارت مؤسسه با هزینه شخصی دانشجو وجـود دارد  مؤسسه امکان استفاده از خوابگاهدر این  -1 :سفیردانش ـ ایالم  مؤسسه غیرانتفاعی* 
اهللا  پیام نور، هنرسـتان آیـت   بلوار دانشجو، باالتر از چهارراه  ایالم،: نشانی -3. خواهد شد رشته در هر نیمسال تخفیف شهریه ارائه هاي اول تا سوم هر دانشجویان ممتاز رتبه

  0841 -2243792 -2240214: تلفن .  اي خامنه
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

شـده   تأییـد  هـاي   معرفی به خوابگاه -2 ،خت وام شهریه از طریق صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان واجد شرایطپردا -1 :مشهد ـمؤسسه غیرانتفاعی سلمان   *
     9179673499 پسـتی  کـد  ، 2نـبش کوچـه شـهید خضـرائی مـنش       ، 2الدن  ،ابتـداي بلـوار الدن   ،آبـاد  بلـوار وکیـل   -مشـهد : نشـانی  .   براي دانشجویان پسر و دختر

  0511-8650376و  0511-8650370-71تلفن  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 2251493 - 2251495تلفن  - 46156 - 77995کد پستی  - 13اباذر  -خیابان طالقانی  -آمل  -استان مازندران : نشانی :آمل ـمؤسسه غیرانتفاعی سمنگان * 
  0121 - 2221248نمابر  - 0121

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 نمابر -   0151-2133131 تلفن -اسالمی  بروي دانشگاه آزادرو ،جاده دریا 7کیلومتر  ،میدان خزر ،ساري -مازندراناستان  :نشانی :ساري ـمؤسسه غیرانتفاعی سنا  *

2133990-0151 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

درصد شهریه ثابت در نیمسال اول تخفیف  50 ،وان اولویت اول خود انتخاب نمایندعن به دانشجویانی که این مؤسسه را به -1 :چنارانـ مؤسسه غیرانتفاعی سناباد * 
تخفیـف شـهریه بـه     -3. باشد مهیا می صورت خودگردان در حد امکانات مؤسسه با توجه به شرایط دانشجو و به) ویژه خواهران(امکان واگذاري خوابگاه -2 .داده خواهد شد
     .پشت ساختمان بخشـداري   -استقالل استان خراسان رضوي، شهر جدید گلبهار، خیابان: نشانی . تحصیلی داده خواهد شد ر نیمسالهاي اول تا سوم در ه دانشجویان رتبه

 www.sanabad.ac.ir نشانی اینترنتی 09155114026،  09155191060 - 0512-8326401-2: تلفن
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------  

  .میدان حالل آب، خیابان حیدري ،قزوین: نشانی -2 .سرویس رفت و آمد جهت دانشجویان تهران و کرج -1 :قزوین ـمؤسسه غیرانتفاعی سهروردي * 
  0281-3361209 و 3361208 :تلفن

 ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------  
شدگان باید در مراحل مصاحبه و  معرفی بوده و "شرایط خاص  "به روش  ها براي کلیه رشته مؤسسهپذیرش دانشجو در این  -1 :تهران ـمؤسسه غیرانتفاعی سوره * 

صورت انصراف و یـا   در  دانشجویان -3. گزینش سازمان تبلیغات اسالمی است تأییدپذیرش نهایی منوط به  -2 .یندت نماکبط شریرهاي ذ حسب مورد در آزمون عملی رشته
ر قبـال  گونـه تعهـدي د   هـیچ  مؤسسه -4 .تحقیقات و فناروي پرداخت نمایند ،باقیمانده را برابر ضوابط وزارت علوم هاي ها باید کلیه شهریه ثابت ترم انتقال به سایر دانشگاه

تناسب رشته تحصیلی و   پذیرفتگان به -6 .باشد عهده دانشجو می نامه تحصیلی به اردوهاي علمی و رساله پایان هاي مصرفی کارگاهی و کلیه هزینه -5. خوابگاه ندارد تأمین
آزادگان ، حافظان  نادرصد، فرزند 40رزندان جانبازان باالي پذیرش فرزندان شاهد ، ف -7. خواهند بود نیاز تشخیص گروه آموزشی مربوط موظف به گذراندن واحدهاي پیش

 -   398پـالك   - نبش کوچه کامیـاران  -خوشخیابان آذربایجان و  خیابان بین -خیابان آزادي -تهران  :نشانی  .باشد قرآن کریم و همچنین بسیجیان فعال در اولویت می
  www.soore.ac.ir  مؤسسه سایت  نشانی - 021 - 66874711 تلفن

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
تخفیف شهریه هاي اول تا سوم از  دانشجویان رتبه -2. باشد گردان مهیا می براي دانشجویان متقاضی خوابگاه، خوابگاه خود -1 :کاشان ـمؤسسه غیرانتفاعی سیلک   *

بـه   -4 .گـردد  و ذهاب تهیـه مـی   سرویس ایاب ،صورت به حدنصاب رسیدن اصفهان و قم در ،براي دانشجویان تهران -3. خواهند بود درصد برخوردار 50،60،80به ترتیب 
  0361-5620500تلفن  -روبروي دانشگاه پردیس  - اونديبلوار قطب ر 3کیلومتر  -کاشان  -استان اصفهان: نشانی  . گردد دانشجویان متقاضی وام، وام شهریه پرداخت می

   www.sialk.ac.ir سایت اینترنتینشانی  - 0361-5620503 نمابر -
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .اله کاشانی، ابتداي خیابان شهید بهشتی کاشان، چهاراه آیت: نشانی -2 .نفرات برتر هر ترم تخفیف نصف شهریه ثابت به -1 :سینا ـ کاشان مؤسسه غیرانتفاعی* 
  www.sina.ac.ir: نشانی سایت     0361 -445005: تلفن

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------  
عنوان اولویت اول خود انتخـاب کـرده    دانشجویانی که در میان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد، این مؤسسه را به -1 :مشهد ـمؤسسه غیرانتفاعی شاندیز  * 

صورت اقساط  شهریه به پرداخت برايتوانند  دانشجویان می -2   .مند خواهند شد صورت اقساط بهره شهریه به پرداخت شهریه ثابت ترم اول و% 60تا % 20از تخفیف  ،باشند
سـوم هـر    نمرات اول تـا  برايتحصیلی مطابق ضوابط از تسهیالت خوابگاه خودگردان و تخفیف شهریه  دانشجویان در طول دوره -3. از نیمسال دوم تحصیلی اقدام نمایند

 نشـانی  - 0511 -8838470 :تلفـن   -  . 1/8پـالك   -8وکیـل آبـاد     - بلوار وکیـل آبـاد   - مشهد: 1ساختمان شماره  نشانی   .سال برخوردار خواهند بود ورودي، در هر



 یشرایط و ضوابط مؤسسات غیرانتفاع/ها پیوست/فصل نهم                         دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته 

 75 صفحه

 -) باشـد  رایگـان مـی   2شماره آباد تا ساختمان  انتهاي بلوار وکیل هزینه ایاب و ذهاب از(جنب مسجد  -13خیابان مدرس  -مشهد به شاندیز 2کیلومتر : 2ساختمان شماره
 0521-4284769تلفن . 504شماره  -1ولیعصر  -)عج(خیابان ولیعصر  -شاندیز -مشهد :3ساختمان شماره نشانی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
درصد تخفیف در شهریه ثابت  10و  20،  30در پایان هر ترم تحصیلی به دانشجویان رتبه اول تا سوم به ترتیب معادل  -1  :شاهرود ـهرود مؤسسه غیرانتفاعی شا *

ي دانشجویان برا) خصوصی(خودگردان هماهنگی الزم با بخش خصوصی نسبت به تأمین خوابگاه -2  .باشند 17معدل  به شرطی که داراي حداقل ،ترم بعد داده خواهد شد
تسـهیالت از طـرف    صورت تخصیص در -4   .یک نوبت غذاي گرم داده خواهد شد ،طرف صندوق رفاه دانشجویان صورت تخصیص مواد غذایی از در -3. عمل خواهد آمد هب

 - خیابان شـهید هاشـمی نـژاد    -میدان والیت  - شاهرود: نشانی   .متقاضی تعلق خواهد گرفت وام شهریه تحصیلی مطابق ضوابط به دانشجویان ،صندوق رفاه دانشجویان
  :www.nbshahrood.ac.ir Web site 0273-3373651-3: تلفن - )ع(میدان حضرت ابوالفضل 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 نشانیدانشجویان دختر  داشتن خوابگاه خودگردان براي -2 ،   تخفیف ویژه براي دانشجویان رتبه اول تا سوم - :گنبدکاووس ـق گلستان  مؤسسه غیرانتفاعی شر *

رسـتان  روبـروي بیما  -طالقـانی شـرقی    خیابان: 2 شماره ساختماننشانی   - 146پ - 15کوچه  نبش -خیابان ملک الشعراء  -گنبدکاووس -گلستان : ساختمان مرکزي
   0172 - 3334007نمابر  -  0172  - 5586425 و 3333196تلفن -جنب الکتریکی مومنی  -شعبه طالقانی  بسکی و بانک سپه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
. دانشجویان پسر نیز همکاري خواهد شـد  براي دانشجویان دختر خوابگاه خودگردان وجود دارد و در حد امکان براي اسکان -1 :بنتنکا ـمؤسسه غیرانتفاعی شفق  * 

  0192-4666910-4666911: تلفن   .20نشتارود، کوچه مرداب  ،تنکابن: نشانی -3. شهریه برخوردار خواهند بود دانشجویان ممتاز در طول تحصیل از تخفیف -2
   info@shafagh.ac.ir   : پست الکترونیکی         www.shafagh.ac.ir :نی سایتنشا

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------  
 0541-2447847تلفن  -27خیابان دانشگاه  -خیابان دانشگاه -زاهدان -استان سیستان و بلوچستان: نشانی  :نزاهدا ـ کوه شرقمؤسسه غیرانتفاعی ش* 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
درصـد تخفیـف در شـهریه     10، 20 ، 30در پایان هر ترم تحصیلی به دانشجویان رتبه اول تا سوم به ترتیب معادل  -1  :گنبدکاووس ـمؤسسه غیرانتفاعی شمس  *

بـراي  ) خصوصـی (خـودگردان  هماهنگی الزم با بخش خصوصی نسبت بـه تـأمین خوابگـاه    -2 .باشند 17معدل  به شرطی که داراي حداقل ،ثابت ترم بعد داده خواهد شد
تسهیالت  صورت تخصیص در -4  .یک نوبت غذاي گرم داده خواهد شد ،طرف صندوق رفاه دانشجویان صورت تخصیص مواد غذایی از در -3 .عمل خواهد آمد هدانشجویان ب

گنبد کاووس، بلوار شادي، ضلع  -استان گلستان: نشانی -5  .فتمتقاضی تعلق خواهد گر وام شهریه تحصیلی مطابق ضوابط به دانشجویان ،از طرف صندوق رفاه دانشجویان
    www.nbshams-gonbad.ac.ir     0172 – 3349640و  3349616تلفن  - 4971817615کد پستی  -شرقی دریاچه مصنوعی 

------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------  
 30و 40و 60هـاي   تخفیف هاي اول تا سوم به دانشجویان رتبه -2 .شود به سردفترداران تخفیف در شهریه داده می -1 :شمس تبریزي ـ خوي  مؤسسه غیرانتفاعی* 

، مـدرس  بلوار، شهرستان خوي ،آذربایجان غربی: نشانی -4 .شود اختیار دانشجویان قرار داده می خوابگاه به صورت خودگردان در -3 .شود درصدي در شهریه ثابت داده می
  5816648693 :دپستیک   0461-2358356 و 2337666: تلفن   .72پالك ، جنب هنرستان دهخدا

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -) خیابان دانشگاه پیام نور(متري شهروند و بلوار امامت  50قم، شهر پردیسان، تقاطع  -استان قم: 1نشانی ساختمان شماره   :قم ـرانتفاعی شهاب دانش مؤسسه غی *

 - 6تلفـن   -اداره دارایـی   جنـب  - 13و  11قم، بلـوار الغـدیر، بعـد از پمـپ بنـزین، بـین کوچـه         -استان قم: 2نشانی ساختمان شماره  - 025 - 32808680 - 4تلفن 
   ir.ac.shahabdanesh.www نشانی وب سایت  - 025 - 32858111

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   0865- 335155: تلفن       .نور ، روبروي دانشگاه پیام)جاده الیگودرز( بلوار والیت خمین،استان مرکزي، : نشانی :مؤسسه غیرانتفاعی شهرآفتاب ـ خمین* 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
به دانشجویان ممتاز هر رشته  مؤسسهبراساس ضوابط مصوب شوراي  -2 .   اهران ارائه می شودخوابگاه خودگران ویژه خو -1 :آستارا ـمؤسسه غیرانتفاعی شهریار  *

صـندوق   -  43911-46174کدپسـتی - خیابان خواجـه نصـیرالدین طوسـی   ،1فاز  ،شهرك عباس آباد ،آستارا -گیالناستان  :نشانی     .تخفیف شهریه تعلق خواهد گرفت
   0182-5254040نمابر - 0182-5254010-5254020تلفن -  1314پستی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  0412-67-3450166: کستلف  .، فلکه جانبازان، انتهاي مجلسی اول2سهند تبریز، خیابان سهند، فازتبریز، : نشانی: شهریاران ـ سهند تبریز مؤسسه غیرانتفاعی* 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 راي خواهران دانشجو کامالً الزامیعنوان حجاب برتر همواره با مانتو و مقنعه اسالمی ب استفاده از چادر به -1:اصفهان ـمؤسسه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی * 

نماید و به تعدادي از دانشجویان نیـز   تحقیقات و فناوري وام تحصیلی پرداخت می این مؤسسه به دانشجویان نیازمند در صورت تأمین اعتبار از سوي وزارت علوم، -3. است
. خصوصی تأمین گردیده اسـت  غیربومی به طور خودگردان و از طریق بخش شجویان دخترخوابگاه براي تمام دان -4  .نماید کمک هزینه اجاره مسکن پرداخت می هاي وام

درصورت تأمین  باشد و هاي غذاخوري می مؤسسه داراي سالن این -5   .ها براي نیمسال اول و دوم ضروري است دختر غیر بومی جدیدالورود در خوابگاه اسکان دانشجویان
   0311-6502820-4تلفن  ،بلوار قائم جنوبی ،شهر سپاهان -اصفهان: نشانی. شود دهی به دانشجویان درنظر گرفته می سرویس براياب و ذه هاي ایاب امکانات الزم، سرویس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
کرمانشاه، شهرك الهیه، شهرك :نشانی  .سرویس ندارد سلف خوابگاه وتأمین قبال  گونه تعهدي در این مؤسسه هیچ :کرمانشاه ـضایی  ر مؤسسه غیرانتفاعی شهید *

  0831-8267515و  0831-8272657متري شرقی،   تلفن 20دادگستري، بر 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

به استفاده از خوابگاه دانشجویی خودگردان باشند  مند هبراي اسکان دانشجویانی که عالق مؤسسهاین  :الدین محمود اهري ـ اهر  شیخ شهاب مؤسسه غیرانتفاعی *
 - از مخـابرات  ترالبـا  -خیابان شیخ شهاب الدین محمود اهري -میدان شهرداري  -ر اه -استان آذربایجان شرقی :نشانی .  آورد عمل می به همکاري الزم) صورت محدود به(

  0426-2238240نمابر  -0426-2222104تلفن   - 3پالك 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

با ارائه مدارك معتبر وتخیف به دانشـجویان ممتـاز   ) و فرزندان همسر(اعطاي تخفیف به خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان -1 :ابهر ـائب  مؤسسه غیرانتفاعی ص *
اهران با ظرفیت محدود بوده خو  داراي خوابگاه مؤسسه -3  هزینه از دانشجو لعکس با اخذاب قزوین، زنجان و کرج، ذهاب از تهران، سرویس ایاب و ارائه -2،  ونمونه هر رشته

نـوع ارائـه خـدمات آنـان      آورد و بر فعالیت و می عمل ههاي خصوصی داراي مجوز ب در خصوص معرفی آنان به خوابگاه ولی مشاوره الزم را باشد، مین اخوابگاه برادار فاقدو 
.     نمایـد  با انتقـال دائـم یـا موقـت موافقـت نمـی       مؤسسه -4 . شد پرداخت خواهددانشجویان وام  به، در صورت تحقق وام دانشجویی توسط صندوق رفاه -4  . نظارت دارد

 نمابر  -  02425492328 - 02425492325تلفن  -  45619 - 36973:کدپستی -ضلع شمالی اتوبان -» قزوین -ابهر«کیلومتر یک اتوبان  -ابهر  -استان زنجان :نشانی
ضلع شـمالی   ابهر در بهترین نقطه شهر با طبیعتی دلنشین و چشم انداز زیبا در ورودي شهر مؤسسه -  www.saeb.ac.ir مؤسسهسایت نشانی   - 02189783144

  .دنماییمراجعه  مؤسسهبه سایت  براي کسب اطالعات و آشنایی بیشتر .است اتوبان واقع گردیده
 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------  

اول هر  به دانشجویان رتبهتحصیلی  در پایان هر ترم -2. باشد داراي خوابگاه براي دانشجویان دختر و پسر می مؤسسه -1 :قائمشهرـ مؤسسه غیرانتفاعی صالحان  * 
ابتداي خیابان شهید مسـعود   -کمربندي شمالی قائم شهر به ساري  -میدان امام  -شهر قائم -استان مازندران :نشانی .صد شهریه ثابت تخفیف داده خواهد شد در 50رشته 

 01232265308 تلفن -دهقان 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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   .شـود  داده مـی  تخفیـف درصد شهریه ثابت  50و 75 ،100به دانشجویان رتبه اول تا سوم به ترتیبتحصیلی در پایان هر ترم  -1 :ارومیه ـمؤسسه غیرانتفاعی صبا   *
دانشـجویان وزارت   به دانشجویان واجد شرایط وام کمک شهریه از طرف صـندوق رفـاه   -3 .خواهد شد تأمینهزینه  خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ -2

از مزایـاي   دانشجویان -5  .باشد رفاهی رستوران، بوفه، سایت کامپیوتري و اینترنتی و کتابخانه می داراي امکانات مؤسسه -4. علوم، تحقیقات و فناوري تعلق خواهد گرفت
  335انتهاي کوچه پالك  - 45کوچه شماره  ،به پل قویوننرسیده  ،بهشتی انتهاي خیابان شهید ،ارومیه -استان آذربایجان غربی: نشانی . بیمه حوادث برخوردار خواهند شد

 www.saba.ac.ir درگاه اینترنتی نشانی 0441-3461419 نمابر  - 0441 -3467434 - 3477176تلفن -
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

بعـد از چهـارراه    -خیابان شـهید بهشـتی   -اصفهان: نشانی.  ندارد خوابگاهتأمین تعهدي در قبال  گونه هیچ مؤسسه این :اصفهان ـؤسسه غیرانتفاعی صبح صادق  م* 
  2365515 نمابر - 0311- 2351994 الی 7تلفن - 10شماره  بن بست -آباد عباس

 ------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------  
تهران، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، خیابان سیمون بولیوار، خیابان مخابرات، کوچـه میخـک، صـندوق     -استان تهران: نشانی :تهران ـ صدرامؤسسه غیرانتفاعی * 

  ir.ac.sadra.wwwنشانی سایت مؤسسه  - 021 - 44853359نمابر  - 102 - 44810511 - 44840163تلفن  - 14875 - 314پستی 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

براي دانشجویان ممتاز و فرزندان شهدا و ایثارگران  -2و پسر می باشد  این موسسه داراي خوابگاه براي دانشجویان دختر -1 :اصفهان ـمؤسسه غیرانتفاعی صفاهان  *
-4316بلوار کشاورز، خیابان جانبازان،  کـد پسـتی    –اصفهان: نشانی   ir.ac.safahan.www : نشانی اینترنتی.      تخفیف در شهریه ثابت در نظر گرفته خواهد شد

  0311-7755448-7777110تلفن  81747
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

جویان ممتاز بر اساس ضوابط دانش به -2. باشد کیلومتري شهر اصفهان می 18محل مؤسسه در فوالدشهر واقع در  -1: اصفهان ـمؤسسه غیرانتفاعی صنعتی فوالد * 
سیستم آموزشی  -4. براي خواهران و برادران در حد مقدورات و بصورت خودگردان خوابگاه تهیه خواهد کرد مؤسسه -3. شود مؤسسه در هر نیمسال تخفیف ویژه داده می

   .بلوار شهدا، فوالدشهر :نشانی -5 .شود دانشجو اضافه میبوده و بابت خدمات اینترنتی مذکور پنج درصد به شهریه  نام مؤسسه مبتنی بر اینترنت و ثبت
   www.fit.ac.ir : نشانی وب سایت   0334 – 2636677: تلفن

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
اول تا سوم هـر رشـته تخفیـف     براي نفرات -2.  باشد براي دانشجویان دختر داراي خوابگاه خودگردان می مؤسسه -1:قائمشهر ـمؤسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم   *

-01233245923-01233245924 تلفن - ريشهر به سا اتوبان قائم 3کیلومتر  -میدان جانبازان  - شهر قائم - مازندراناستان : نشانی   .شهریه در نظر گرفته خواهد شد
   www.sgh.ac.irمؤسسه  سایتنشانی  - 01233245933-01233245934

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
دانشجویان متقاضی را اسکان خواهد  طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و مؤسسهویان با همکاري دانشج -1 :بابل ـمؤسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران  *

  .برخـوردار خواهنـد شـد    )شـهریه ثابـت  % 15و % 20، %25به ترتیب (نیمسال تحصیلی از تخفیف ویژه شهریه دانشجویی  نفرات اول تا سوم هر رشته در پایان هر -2. داد
جاده  5کیلومتر  -بابل -استان مازندران :و شماره تلفن نشانی . مند خواهند شد بهره مؤسسهبنیاد شهید با این  ران شاهد با ارائه گواهی معتبر از قراردادفرزندان و همس -3

 نشانی اینترنتـی  - 0111 رهپیش شما - 2163219دورنگار  - 2163215 - 2163216 - 2163217 - 2163218  شماره تلفن ها - مؤسسهپردیس  - شهر بابل به قائم
www.mit.ac.ir   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  نوجـوان   کوچـه شـهید  ، خیابـان ساسـان  ، خیابـان اوحـدي  ، مراغـه  :نشـانی   - تخفیف شهریه براي دانشجویان ممتاز :مراغه ـ مراغهمؤسسه غیرانتفاعی صنعتی * 

   04212250200فکس  - 04212250201-4 تلفن
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 4661969414 پسـتی  کـد  -خیابان هفده شهریور -چالوس -استان مازندران :نینشا    .خوابگاه می باشد فاقد مؤسسه :چالوس ـمؤسسه غیرانتفاعی طبرستان   *
   0191 -2227800نما بر   - 0191 - 2240120 تلفن

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
در  -3. گیرد تخفیف در شهریه تعلق می )نفرات اول تا سوم(به دانشجویان ممتاز  -2. باشد داراي خوابگاه دختران میمؤسسه  -1 :لباب ـمؤسسه غیرانتفاعی طبري * 

   0111-2257322 -3: تلفن  .خیابان شیخ طبرسی ،میدان کشوري ،بابل: نشانی -3 .شود داده نمی نیمسال اول ورود دانشجو به مؤسسه مرخصی تحصیلی
   www.tabari.ac.ir :وب سایت

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
واحدهاي درسی به ترتیبی است که دانشجویان  ارائه -2  .خواهند بوددانشجویان ممتاز از تخفیف ویژه در شهریه برخوردار  -1: طلوع مهر ـ قم مؤسسه غیرانتفاعی *
تخفیـف ویـژه بـه     -4. نمایـد   مـی  هاي خودگردان معرفی متقاضیان را به خوابگاه -3  .در مؤسسه یا پایان هفته اخذ نمایند توانند واحدهاي خود را طی سه روز حضور می

ی کدپسـت  – میـدان رسـالت   -خیابـان دورشـهر   -قـم  -اسـتان قـم   : نشـانی   .صورت اخذ معدل برتر در هر تـرم  ک دردانشجویان داراي مدارك حوزوي و باالتر از سطح ی
   0253-7730080تلفن  - 371566111

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
کارشناسـی   هاي رشـته  االمکان کالس حتی -2   . باشد خوابگاه خودگردان براي دانشجویان فراهم می -1:زنجانـ ی عبدالرحمن صوفی رازي مؤسسه غیرانتفاع* 

  سایت وب - 1547-45195: صندوق پستی - 5عارف  خیابان -علوم پایه  - زنجان -استان زنجان : نشانی -  . ها برگزار خواهد شد ها و جمعه ناپیوسته حسابداري پنجشنبه
sufi.ac.ir  - 4242239ن تلف  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
هاي خودگردان سطح  هماهنگی و تعامل با خوابگاه -2  . برخوردار خواهند شد دانشجویان ممتاز از تخفیف ویژه در شهریه -1 :کرمان ـمؤسسه غیرانتفاعی عرفان  *

خیابـان   -کرمان  -استان کرمان : نشانی.   توانند از تسهیالت وام دانشجویی استفاده نمایند دانشجویان می -3  . عمل خواهد آمد به دانشجویان غیر بومی اسکان برايشهر 
اطـالع از آخـرین اخبـار و     بـراي   -  nfo@erfan.ac.ir )آدرس پسـت الکترونیـک  ( ایانامـه ر  -  0341-3243041-46تلفـن    - 57نبش کوچـه شـماره    -گلدشت 
   . فرمائید مراجعه www.erfan.ac.ir  نشانیبه  مؤسسهبه پایگاه اینترنتی  ،نام هاي مربوط به ثبت اطالعیه

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------  
وب  0511-8827641:فکـس  0511-8830118-21تلفن 8و6پالك  – 43کوثر  –بلوار کوثر -بلوار وکیل آباد –مشهد: نشانی: مشهد ـ  مؤسسه غیرانتفاعی عطار* 

به هاي اول تا سوم در هر ترم تحصیلی تخفیف شهریه خواهند رت. هاي یک رقمی قبول شده در کنکور تخفیف شهریه خواهد داشت رتبه -www.attar.ac.ir   2:سایت 
 .داشت

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  . خـودگردان معرفـی مـی نمایـد     متقاضـی خوابگـاه را بـه خوابگـاه    داراي سلف غذاخوري بوده و دانشـجویان   مؤسسهاین  :شاهین شهرـ مؤسسه غیرانتفاعی عقیق   *

 - 6الی  5232003و  5224790 -0312تلفن  - 33پالك  -غربی  11فرعی  -) مخابرات سابق(شهید دکتربهشتی خیابان -شاهین شهر -اصفهان -استان اصفهان  :نشانی
   www.aghigh.ac.ir مؤسسهسایت  وب -) 0312( 5227992 :نمابر -) 0312(

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
تخفیـف  دانشجویان ممتاز  به -2  .بینی شده است لعکس پیشاوسیله ایاب و ذهاب از تهران به گرمسار و ب -1 :گرمسار ـمؤسسه غیرانتفاعی عالءالدوله سمنانی   *

داده  اي به دانشجویان یک نوبت غـذاي گـرم یارانـه    -4 .هاي تحصیلی برخوردار است مربوط به رشته هاي اختصاصی مؤسسه از آزمایشگاه و کارگاه -3 .شود شهریه داده می
یان خـواهر و بـرادر از خوابگـاه دانشـجویی برخـوردار      اسـکان دانشـجو  براي مؤسسه  -6  .بود دانشجویان از وام شهریه از سوي صندوق رفاه برخوردار خواهند -5  .شود می
  www.asihe.ac.irمؤسسه سایت نشانی - 0232-4533924-7تلفن  - حاجی آباد - گرمسار -استان سمنان  :نشانی   .باشد می

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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دانشجویان  -2  شد؛ خواهد تأمینداراي خوابگاه خودگردان بوده که هزینه آن توسط دانشجویان  مؤسسه -1 ):بابلسر(بهنمیر ـمؤسسه غیرانتفاعی عالمه امینی   *
میـزان   به ترتیب به ،گردند  17و  18 ،19ل کل بیشتر از هر ترم دانشجویانی که موفق به اخذ معد در پایان -3   از یک وعده غذاي گرم دانشجویی برخوردار خواهند بود؛

خیابـان   - )ره(خمینـی  بلـوار امـام   - بهنمیـر  - شهرستان بابلسر -مازندراناستان : نشانی. درصد تخفیف در شهریه ثابت ترم بعد ایشان منظور خواهد شد  10و  15،  20
    www.aab.ac.ir مؤسسهاینترنتی  نشانی -  0112-5350810-15تلفن  - دانشگاه

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
فـاز   ،شهرك اندیشه ،بروجرد: نشانی -2. باشد دخترانه می و هداراي خوابگاه دانشجویی مجزاي پسران مؤسسه -1 :بروجرد ـمؤسسه غیرانتفاعی عالمه بحرالعلوم  * 

  0662-5309301  :کساف    5309305-12: تلفن  439: صندوق پستی  ).ع(روبروي مسجد امام رضا ،خیابان زنبق، 6
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.    شـوند  ثابت برخوردار می درصد تخفیف شهریه30از ، باشد 17دانشجویانی که معدل فوق دیپلم آنان باالتر از  -1 :رفسنجان ـجعفري  مؤسسه غیرانتفاعی عالمه  *
از  تواننـد  یدانشـجویان مـ   -3.   شـوند  تخفیف شهریه ثابت برخوردار مـی  درصد15و25،35به ترتیب از  ،دانشجویانی که در هر ترم رتبه اول،دوم و سوم را کسب کنند -2

 - 03913234863-8تلفـن   .جنـب شـهرك نفـت    -» یـزد  -رفسـنجان «جـاده   2کیلـومتر   ،رفسـنجان  -اسـتان کرمـان   :نشـانی      .خوابگاه خودگردان استفاده نماینـد 
   www.aj.ac.irاینترنتی نشانی - 134صندوق پستی - 03913230776:دورنگار

 --------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------  
موسسه براي دانشجویان دختر داراي خوابگـاه   -2.    شهریه برخوردار خواهند بود دانشجویان ممتاز از تخفیف ویژه -1  :عالمه حلی ـ چالوس مؤسسه غیرانتفاعی *

    01912254757تلفکس -www.ahelli.irسایت نشانی  - )سردابرود(جاده نمک آبرود 1کیلومتر  - چالوس -استان مازندران  :نشانی .  باشد خودگردان می
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  . رشته تخفیـف ویـژه ارائـه خواهـد شـد      در هر ضوابط داخلی مصوب شوراي مؤسسه به دانشجویان ممتازبراساس  -1 :قزوین ـمؤسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا   *
هـاي متعلقـه را طبـق     کلیه هزینه متعهد است ،دلیل از تحصیل در این مؤسسه انصراف دهد چنانچه دانشجویی به هر -3.   ندارد این مؤسسه برنامه انتقال و جابجایی -2

  .  حل نموده است هاي خودگردان مشکل سکونت دانشجویان را اما برحسب نیاز دانشجویان از طریق خوابگاه ،است مؤسسه فاقد امکانات خوابگاه -4.  برآورد مؤسسه بپردازد
دانشجویانی کـه در   -6.   باشد می عهده دانشجویان هب ،هزینه مربوطو  همه روزه از تهران و کرج به مؤسسه و بالعکس مهیا است سرویس ایاب و ذهاب ویژه دانشجویان -5

 -اسـتان قـزوین   :نشـانی  .شـوند  از تخفیف شهریه ثابت برخوردار مـی  ملی یا استانی حائز رتبه اول شوند، هنري و ورزشی در سطح فرهنگی، هاي علمی، مسابقات یا رقابت
   http://adi.ac.ir سایت وب نشانی -0281-3692391-2ن دبیرخانهشماره تلف -) عج(ولیعصر خیابان -پیروزي خیابان -ایران خیابان -میدان جانبازان -قزوین

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   02813675065-02813681007ن تلف – 91پالك - 20حکمت  - خیابان نوروزیان -قزوین  -استان قزوین : نشانی :قزوین ـمؤسسه غیرانتفاعی عالمه رفیعی  *
   02813681006 نمابر -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
علـوم، تحقیقـات و فنـاوري     توانند از وام دانشجویی صـندوق رفـاه وزارت   ت شهریه میدانشجویان براي پرداخ -1   :شهر قائمعالمه طبرسی ـ   مؤسسه غیرانتفاعی *

ار قبیـل   کلیـه امـور آموزشـی دانشـجویان     -3 .باشـد  هاي کمک آموزشی می پرسرعت و دستگاه wireless ، اینترنت IT مؤسسه مجهز به سیستم -2   .استفاده نمایند
 -مازنـدران اسـتان  : نشـانی  .   ایثارگران در خصوص تخفیف شهریه فرزندان شـهید و ایثـارگر   همکاري با بنیاد شهید و امور -4   .باشد صورت اینترنتی می انتخاب واحد به

 www.a-tabarsi.ir سایت وبنشانی   01232292563 تلفکس - 01232294538تلفن -جنب ستاد فرماندهی نیروي انتظامی  -جاده بابل  2کیلومتر  -شهر  قائم
----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   .دانشـجویی  صورت خودگردان براي خواهران و برادران با نظارت و کنترل حـوزه معاونـت   هخوابگاه بتأمین  -1: کاشان ـمؤسسه غیرانتفاعی عالمه فیض کاشانی  * 
 یکصـد هـزار ریـال   ) 100000(استهالك عالوه بر شهریه مصوب، براي هر آزمایشـگاه و کارگـاه    و بخشی از هزینه ها کارگاهها و  ه قطعات مصرفی آزمایشگاهجهت تهی -2

انشـجویان متقاضـی واجـد    تخصیص وام شهریه بـه د  -5   .شود داده می بوده و به دانشجویان یک وعده غذاي گرمسرویس  این موسسه داراي سلف -4 .دریافت خواهد شد
 نمـابر  -  0361 -5431070تلفـن    -  .دیـ مراجعـه نمای  www.feiz.ac.ir نشـانی اینترنتـی  براي اطالعـات بیشـتر بـه     -6. سه ترم تحصیلی شرایط از ترم دوم براي

5431075- 0361   
 --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

ارائه  -2 .روزه برقرار است رویس با هزینه مناسب از تهران وکرج همهـجویان غیر بومی سـبراي ایاب و ذهاب دانش -1  :قزوین ـمؤسسه غیرانتفاعی عالمه قزوینی  *
دانشجویان ممتاز در   -3. د را طی دو روز حضور در موسسه در طول هفته اخذ نمایندهاي خو توانند واحد جویان با نظر خود میـهاي درسی به ترتیبی است که دانش دـواح

 - 3663832 تلفـن  - 104پالك  ،)پور مطبوع(27کوچه ، )دانشگاه(خیابان شهید بابائی  ،قزوین -استان قزوین: نشانی  .شوند مند می هر نیمسال از تخفیف در شهریه بهره
   info@aqi.ac.ir پست الکترونیکینشانی   - www.aqi.ac.ir  سایت وبنشانی  - 0281 - 3675559

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .   باشد آزادي و کرج می تهران از میادین رسالت، ونک، صنعت، این مؤسسه داراي سرویس ایاب و ذهاب به -1:تاکستان قزوینـ مؤسسه غیرانتفاعی عالمه مجلسی  *
تلفن  -بهشتی  نرسیده به تقاطع شهید، )ره(خیابان امام خمینی، تاکستان -استان قزوین: نشانی - . شوند مند می دانشجویان ممتاز در هر نیمسال از تخفیف شهریه بهره -2
 www.allamehmajlesi.ac.ir وبگاهی نشان - 0282-5237915نمابر  -  2-5244850-0282

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ابگاه بـراي دانشـجویان دختـر    موسسه داراي خو -2 .است موسسه داراي سلف سرویس و بوفه دانشجویی -1 :نور ـ) ره(مؤسسه غیرانتفاعی عالمه محدث نوري *

تهیه مسکن استیجاري در سطح شهرستان خواهـد   هاي محترم دانشجویان در هاي الزم را به خانواده امور دانشجویی موسسه مشاوره -3. باشد غیربومی به تعداد محدود می
اسـتفاده  ) بودجه از طرف صندوق رفاه تأمیندر صورت (علوم ، تحقیقات و فناوريصندوق رفاه وزارت   توانند از وام دانشجویی دانشجویان براي پرداخت شهریه می -4   .داد

صندوق پستی  -) ره(عالمه محدث نوري  پردیس دانشگاهی موسسه آموزش عالی ،ابتداي جاده چمستان ،شیخ فضل اهللا نوري خیابان ،نور -استان مازندران: نشانی  .نمایند
    www.mohaddes.ac.ir وب سایت موسسه نشانی -01226210490  نمابر - 01226211860 الی 4ن تلف - 46418-59558کدپستی  - 451-46415

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
توانند از خوابگاه هاي خودگردان موسسه استفاده نمایند همچنین براي دانشجویان  قاضی خوابگاه، میکلیه پذیرفتگان مت :نایینـ مؤسسه غیرانتفاعی عالمه نایینی * 

    0323-266930: نمابر  0323-2266931-3: نایین، میدان مدرس، بلوار آیت اهللا خامنه اي،  تلفن : نشانی.  برتر تخفیف شهریه در نظر گرفته می شود
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

دانشجویان  -2. برخوردارخواهند بود  رشته متناسب با تعداد پذیرفتگان از تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز هر -1 :علم گستر مهاجران ـ اراك مؤسسه غیرانتفاعی* 
وام تحصـیلی اسـتفاده    هاي رفـاه از  توانند طبق ضوابط صندوق دانشجویان می -3  .درشهراراك استفاده نمایند تأیید هاي خودگردان مورد ابگاهتوانند ازخو درصورت نیاز می

 وب ات بیشتر دراطالع 08624625939تلفن -08624623611تلفکس  -خیابان پردیس غربی انتهاي، خیابان مالصدرا، شهر مهاجران، اراك -استان مرکزي :نشانی .نمایند
   www.egm.ac.ir سایت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .شـود  داده مـی  ریه ثابـت ـفیـف در شهـ  تخ 17دل ـرط حداقل معـ ـهاي اول هر ترم به ش جویان رتبهـبه دانش  -1 :علم و ادب نوین ـ شیروان  مؤسسه غیرانتفاعی *
 بـه دانشـجویانی کـه بـه نماینـدگی از موسسـه در مسـابقات و        -3. خودگردان ارائه خواهـد شـد   صورت رسیدن به حد نصاب خوابگاه براي دانشجویان دختر و پسر در -2

حاشیه میدان امام علـی   ،شهرستان شیروان -خراسان شمالیاستان : نینشا  .شود هاي مختلف شرکت نمایند، درصورت کسب مقام تخفیف در شهریه ثابت داده می فعالیت
   Website: WWW.elmoadabenovin.ac.ir   - 0585 - 6249730 - 6249731تلفن، )ع(

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .براي دانشجویان دختر و پسر وجود دارد هاي خودگردان تحت نظر موسسه و با هزینه دانشجو، امکان استفاده از خوابگاه -1 :ارومیه ـغیرانتفاعی علم وفن مؤسسه  *
نیمسال در شهریه  2دوره در  ته در هربراي دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رش -3 .باشد براي خواهران و برادران می این موسسه داراي سلف سرویس و غذاخوري مجزا -2

از طرف موسسـه   هاي علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنري و ورزشی دانشجویانی که در مسابقات یا رقابت -4. گیرد درصد تخفیف تعلق می 30و  40، 50ثابت آنان به ترتیب 
همه  سرویس ایاب و ذهاب ویژه دانشجویان -5  .گردند بت نیمسال مربوط برخوردار میشهریه ثا اي در از تخفیف ویژه ،ارومیه شرکت نموده و مقام اخذ نمایند -علم و فن 
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طول مدت تحصیل خود از مزایاي بیمه حوادث و وام دانشجویی صـندوق رفـاه دانشـجویان     دانشجویان در -6. باشد عهده دانشجویان می باشد که هزینه آن به روزه مهیا می
اسـتان آذربایجـان    :نشـانی   .گیـرد  انجام مـی  www.efc.ac.ir نشانی سایت این موسسه به الورود از طریق وب ام دانشجویان جدیدثبت ن -7 .گردند برخوردار می کشور
 0441-3514090تلفن  - 57351-33746کدپستی  - جنب شهرك آلمان آباد  -)چست چی(جاده دریا  4کیلومتر  ،ارومیه -غربی

 ------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------  
هـاي خـودگردان معمـول     هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه موسسه جهت رفاه حال دانشجویان راهنمایی -1 :تبریز ـفناوري شمس   مؤسسه غیرانتفاعی علم و *

، تبریـز  -استان آذربایجان شرقی :نشانی  .سوم هر نیمسال تحصیلی تخفیف شهریه منظور خواهد شد هاي اول تا تحصیل رتبه براي دانشجویان شاغل به -2  .خواهد داشت
  0411-3863474تلفن - 266پالك ،متري مائده18، نور خیابان، یاغچیان

------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------  
بـه   -2  .نیمسال بعد برخـوردار خواهنـد بـود    دانشجویان رتبه اول تا سوم هر نیمسال از تخفیف شهریه در -1 :علوم و توسعه آریا ـ گرمسار  مؤسسه غیرانتفاعی *

نامه وزارت علوم،  دانشجویی مطابق با آیین توانند از وام تحصیلی دانشجویان می -3  .دهد دریافت هزینه خوابگاه دانشجویی ارائه می در قبال ،شده خواهران و برادران پذیرفته
نمـابر   - 0232-  4205747و 4205158  تلفـن  –نبش بلـوار دانشـگاه    - میدان انقالب -شهرستان گرمسار -استان سمنان :نشانی   .تحقیقات و فناوري استفاده نمایند

4235491 -0232   
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

برخـوردار خواهنـد    نفرات اول تا سوم هر رشته در پایان هر نیمسال تحصیلی از تخفیف شهریه -1 ):بابل( امیرکالعلوم و فناوري آریان ـ  مؤسسه غیرانتفاعی  *
اسـتفاده  ) درصورت تأمین بودجه از طرف صـندوق رفـاه  (صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري   توانند از وام دانشجویی ي پرداخت شهریه میدانشجویان برا -2. شد

 -نبش خیابان دانشگاه  ،کمربندي ،امیرکال ،بابل  -استان مازندران :نشانی  . مند شوند بهره مؤسسهتوانند از امکانات خوابگاه تحت نظارت  خواهران دانشجو می -3  .نمایند
 www.aryan.ac.ir نشانی اینترنتی - 0111-3254000نمابر  - 0111-3255000) خط 8(تلفن

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 07635258233و34 تلفن - 6کوچه سنبل  -خیابان بسیج  ،شهرك نریمان ،شهرقشم -استان هرمزگان :نشانی :ارزمی ـ قشممؤسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خو *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
تخفیـف شـهریه    ترم، هاي اول تا سوم در هر براساس ضوابط مصوب در این مؤسسه به دانشجویان رتبه -1 :اصفهان ـ مؤسسه غیرانتفاعی علوم وفناوري سپاهان* 

 -اصـفهان  :نشـانی .  نمایـد  هاي خودگردان و تحت نظـارت مؤسسـه اقـدام مـی     از طریق خوابگاه تامین خوابگاه، براياین مؤسسه برحسب نیاز دانشجویان  -2. شود داده می
  www.sepahan.ac.irنشانی اینترنتی - 0311- 6530245نمابر  -0311 -6530080 و 6530241-2 تلفن -بلوار پاسداران جنوبی - انتهاي بلوار غدیر -رشه سپاهان

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .شـود  دانشـگاه در شـهریه تخفیـف داده مـی     در پایان هر نیمسال طبق ضوابط) هاي اول تا سوم رتبه(براي دانشجویان ممتاز  -1:همدان -تفاعی عمران و توسعه مؤسسه غیران

میـدان جهـاد     ،همـدان  -سـتان همـدان  ا: نشـانی     بـر عملکـرد آنهـا    مؤسسهبا نظارت مقامات استانی  تأییدخودگردان مورد  هاي خوابگاهدانشجویان از امکان استفاده  -2
   www.atr.ac.ir سایت اینترنتی  0811-8232090و 8230410و  8231666تلفن  - 6515735617کد پستی  ،چهارراه عارف ،)دانشگاه(

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -  
در صـورت امکـان بـراي     .باشـد  مـی ) مؤسسـه زیـر نظـر   (داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجویان دختر مؤسسهاین  -1:میانهـ مؤسسه غیرانتفاعی عین القضات  *

به  -3.داده خواهد شد بت ترم بعد تخفیفاز شهریه ثا% 10و  20،30هاي اول تا سوم به ترتیب  دانشجویان رتبه به -2. دانشجویان پسر نیز خوابگاه در نظر گرفته خواهد شد
تـرم بعـد    ریه ثابـت ـاز شه% 10و  20،30به ترتیب  ،که در مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی در سطح استانی، کشوري و جهانی حائز رتبه اول تا سوم گردند  دانشجویانی

بـه   ،صـورت تخصـیص وام دانشـجویی    در -5  .حافظان قرآن تسهیالت ویژه داده خواهد شد و به فرزندان، همسران شاهد، ایثاگر و به قاریان -4   .تخفبف داده خواهد شد
  - ءاالنبیـا  بیمارسـتان خـاتم   نرسـیده بـه   ،بلـوار شـهداي زینبیـه    ،شهرستان میانـه  -استان آذربایجان شرقی: نشانی. دانشجویان حائز شرایط وام شهریه تعلق خواهد گرفت

-E-mail:info@eyn-olنشانی پست الکترونیکی  -  www.eyn-ol-ghozat.ac.ir اینترنی  نشانی  -0423 - 2247594 نمابر  - 0423-2247591-5تلفن 
ghozat.ac.ir 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
به دانشجویان بومی  - 3 ، اعطاي وام دانشجویی - 2،   مؤسسهگردان تحت نظارت  هاي خود معرفی دانشجویان به خوابگاه - 1 :قزوین ـمؤسسه غیرانتفاعی غزالی  *

 .  تخفیف در شهریه به دانشجویان ممتاز -5 ، سرویس ایاب و ذهاب به کرج و نقاط مختلف تهران - 4   . هاي البرز و قزوین تخفیف در شهریه تعلق خواهد گرفت استان
 website:ghazali.ac.ir  - 02813790293نمابر  -  0281 3790291- 2 تلفن -  تعاونی شیشه هاي جنب ساختمان ،فلکه هما، مینودر، قزوین -استان قزوین :نشانی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
سـال   در هر ءامنا هیأتبر اساس ضوابط و مصوبات ) رتبه اول تاسوم(به دانشجویان ممتاز  -1 :آبیک قزوین ـمؤسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشیدکاشانی   *

 هاي پژوهشی شـبکه،  آزمایشگاه -3   .از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد ،شوند دانشجویانی که در مسابقات علمی حائز رتبه -2.   تحصیلی تخفیف ویژه ارائه خواهد شد
هاي علمی دانشجویی برق و مخابرات، کامپیوتر و عمـران   انجمن -4.   است هاي دانشجویان ممتاز و ارتباط با صنعت دایر شده فعالیت برايسازي  رباتیک و شبیه نرم افزار،

شرکت در مسابقات کشوري فعال  براي مؤسسهخودروهاي الکتریکی  و تیم رباتیک و تیم ACM اي هاي رایانه کیفی دانشجویان به فعالیت مشغولند و تیم ارتقاء سطح براي
 :نشـانی  .   باشد طور فعال دایر می کامپیوتر و عمران به برق، افزاري مخابرات، هاي سخت کلیه کارگاه-6.   توانند از اینترنت رایگان استفاده نمایند دانشجویان می -5.   است

    www.ghiaseddin.ac.ir  وب سایت 02822881209 نمابر -02822898511 - 4تلفن -بلوار نیایش  - بیکآ -استان قزوین 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 0711-7325144س تلفک -7303872تلفن  -224پالك  -خیابان نارنجستان -غرب باغ دلگشا -شیراز -رساستان فا : نشانی :فاطمیه ـ شیراز مؤسسه غیرانتفاعی* 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

از  مؤسسـه  نامـه دانشـجویان ممتـاز    تحصـیلی براسـاس آیـین    شـجویان رتبـه اول و دوم هـر سـال    دان -1):آذرشهر(ایرانیان ـ گوگان   مؤسسه غیرانتفاعی فخر* 
خصوصـی   المقدور نسبت به معرفی دانشجویان غیر بومی بـه خوابگـاه   نداشته ولی حتی خوابگاه تأمینگونه تعهدي نسبت به  هیچ مؤسسه -2.   گردند برخوردار می تخفیف
 4530168 نمـابر   -0412-4530164-6ن تلفـ   جنب بانک کشاورزي  -خیابان امام  -گوگان  - آذر شهر -تبریز -ستان آذربایجان شرقیا: نشانی .  نماید اقدام می معتبر
     www.fakhreiranian.ac.ir.نشانی اینترنتی - 0412

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------  
سـرویس ایـاب و    -3 .  باشـد  داراي خوابگاه خودگردان خواهران مـی  مؤسسه -2،  تخفیف ویژه براي دانشجویان ممتاز -1 :ساوه ـمؤسسه غیرانتفاعی فخر رازي   *

 -سـاوه  -اسـتان مرکـزي  : نشـانی  -ه دانشجویان کشـور  وام دانشجویی از طریق صندوق رفا پرداخت -4 ،  ذهاب خودگردان به تهران تحت پوشش شرکت آسان سفر ساوه
  0255 - 2341055تلفن - روبروي هتل شهرصنعتی -خیابان مهارت - شهرك صنعتی ساوه

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 - )عـج (ولیعصر  خیابان ،گرگان -استان گلستان: نشانی .  هیچ مسئولیتی بابت ارائه خوابگاه ندارد مؤسسه :گرگان ـلدین اسعد گرگانی  مؤسسه غیرانتفاعی فخرا *

  01712329110تلفن  4917756481کد پستی  - 5ولیعصر 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

این  -2. مند خواهد شد ما بین بنیاد شهید با این مؤسسه بهره فرزندان و همسران شاهد با ارائه گواهی معتبر، از قرارداد فی -1:مشهد ـمؤسسه غیرانتفاعی فردوس * 
دانشـجویان از مزایـاي بیمـه حـوادث برخـوردار       -3.   عمل خواهـد آورد  ها آنان بخصوص تهیه مسکن دانشجویان همکاري الزم را ب اما در ،باشد مؤسسه داراي خوابگاه نمی

دانشـحویان ممتـاز هـر     بـه  -7.   به دانشجویان واجد شرایط وام کمک شهریه تعلق خواهد گرفت ،صندوق رفاه دانشجویان صورت اعطاي وام از طرف در -4   .خواهند بود
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نشـانی     -30شـهید کالهـدوز   -بلـوار شـهید کالهـدوز    -مشـهد  -خراسـان رضـوي  اسـتان   :نشـانی   .خواهـد گرفـت   رشته، در یک سال تحصیلی تخفیـف شـهریه تعلـق   
 9184915378صندوق پستی 0511 -7264134دورنگار - 0511-7269745و  0511-7291114تلفن  -   www.ferdows-ac.irاینترنتی

 ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------  
خوابگاه براي کلیه  تأمیننیز براي  نموده و در آینده تأمینتا کنون براي کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه  مؤسسهاین  -1 :اصفهانـ مؤسسه غیرانتفاعی فرزانگان  *

هـا   ممتاز در کلیـه تـرم   به دانشجویان -3   . اي تامین شده است مچنین تا کنون غذاي گرم روزانه با قیمت یارانهه -2   .تالش خواهد کرد) خواهران و برادران(متقاضیان 
نشـانی    - 0334- 2639954- 5مقابل ترمینـال تلفـن    -ابتداي ورودي فوالد شهر -اتوبان ذوب آهن -اصفهان  -استان اصفهان : نشانی  . شود تخفیف در شهریه داده می

   www.farzanegan.ac.ir یاینترنت
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .گـردد  التی اعطـا مـی  ـتسهیـ ، دـباشـ  17دل آنان باالتر از ـته که معـوم هر رشـه اول تا سـجویان حائز رتبـبه دانش -1 :کرمان ـمؤسسه غیرانتفاعی فرهیختگان  * 
) ناهار(گرم توانند از یک وعده غذاي دانشجویان می -3   .گردد دانشجویان وزارت علوم، وام پرداخت می به دانشجویان متقاضی وام شهریه، براساس ضوابط صندوق رفاه -2

بلـوار   -کرمـان  -اسـتان کرمـان    : نشـانی   .شـود  می، خوابگاه با دریافت هزینه داده مـی غیر بو به تعدادي از دانشجویان دختر -4   .مند گردند با پرداخت هزینه کمتر بهره
نشـانی   -  0341-2820792 نمـابر  -0341-2820793ن تلف  - ضلع غربی - وان و بعثتـتقاطع بلوار رض -وانـبلوار رض - الن ورزشی فجرـبعد از س -المیـاس جمهوري
    Farhikhtegan.ac.irاینترنتی

-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 جدید نشانی    وصـال  ساختمان ،نرسیده به سه راهی فیروزکوه ،بابل خیابان ،شهر قائم -مازندراناستان  :فعلی نشانی :قائمشهر ـمؤسسه غیرانتفاعی فروردین   *

 )0123(2266526-7تلفن            -پمپ بنزین طبرستان متر بعد از100 -جاده نظامی -بابل خیابان -شهر قائم -مازندراناستان : )92از مهرماه سال (مؤسسه
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  0741-3338048: تلفن     جنب مدرسه تیزهوشان -11شاهد ،بلوار معاد ،یاسوج -کهگیلویه و بویراحمداستان  :نشانی  :فروغ دانش ـ یاسوج غیرانتفاعیمؤسسه  *
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

دانشجویان رتبه اول تا سوم، براساس ضوابط مربـوط از تخفیـف شـهریه     -2.  براي دانشجویان ارائه خواهد شدخوابگاه  -1 :غیرانتفاعی فرهمند ـ الریجان مؤسسه * 
و  پنجشـنبه  روزهـاي چهارشـنبه،  درسی کارمنـدان در   هاي کالس -4باشد  براي دانشجویان مهیا میذهاب از دو شهر تهران و آمل  سرویس ایاب و -3.   شوند مند می بهره

 - 01223372004 تلفکـس  - وانـا بخـش   -شهر گزنـک   -منطقه الریجان  - جاده آمل به تهران 70کیلومتر  -آمل  -مازندران استان : نشانی .  برگزار خواهد شدجمعه 
  info@Farahmand.ac.irنشانی پست الکترونیکی   -   www.Farahmand.ac.irنشانی اینترنتی 

---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 دانشجویان رتبه -2. ها امکان اسکان دانشجویان فراهم خواهد شد این مؤسسه خوابگاه ندارد، ولی با هماهنگی با پانسیون -1 :سمنان ـمؤسسه غیرانتفاعی فضیلت  * 

توانند با توجه به شرایط صندوق رفاه دانشـجویان   دانشجویان می -3. تخفیف شهریه ثابت استفاده خواهند نمود% 30و % 40، % 50اول تا سوم در هر نیمسال به ترتیب از 
سـمنان، میـدان    –اسـتان سـمنان   : نشانی. می باشد سرویس ایاب و ذهاب از مؤسسه به داخل شهر مهیا -4. وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از وام شهریه استفاده نمایند

    www.fazilat.ac.irنشانی سایت مؤسسه  - 0231 - 3304930 - 4تلفن  - 3518995985قومس، پارك سیمرغ، کد پستی 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

هاي اول تا  به دانشجویان رتبه -2. باشد براي ایاب و ذهاب سرویس با هزینه مناسب از تهران و کرج همه روزه برقرار می -1 :ساوه ـمؤسسه غیرانتفاعی فن ودانش * 
   0255-2232620-2234540:تلفن  .داريجنب میدان شهر ،ساوه :نشانی -4. باشد این مؤسسه فاقد خوابگاه می -3 .شود سوم در هر ترم تخفیف شهریه داده می

   www.fandanesh.ac.ir :وبسایت
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

درصـد شـهریه ثابـت     20و30، 50رشته به ترتیـب   در هر نیمسال به نفرات اول تا سوم هر ورودي -1):اصفهان(شهر یخمین ـاالسالم   مؤسسه غیرانتفاعی فیض* 
تلفـن   - خیابـان سـاعی   -سـه راه معلـم    -خمینـی شـهر    -اصـفهان  : نشـانی .   تعهـدي بـراي ارائـه خوابگـاه نـدارد      گونـه  این مؤسسه هیچ -2  .تخفیف داده خواهد شد

  www.FEI.ac.ir سایت وبنشانی  - 03113649264و 03113649263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

از تخفیف شهریه برخـوردار   سوم هر رشته دانشجویان اول تا -2.   داردبا خوابگاه خودگردان همکاري  مؤسسه -1 ):کوچصفهان( رشتـ مؤسسه غیرانتفاعی قدر   *
 ) ع(و میدان امام رضا  بین فلکه گاز -کمربندي کوچصفهان  -کوچصفهان  -استان گیالن : نشانی    .باشند می

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 01425251440و 01425232042 تلفن   خیابان بوعلی -بلوار کشاورز -میدان معلم -لنگرود -گیالن استان :نشانی :لنگرودـ ه غیرانتفاعی قدیر مؤسس *

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
سـایت   5243400یـال سـی  تلفـن     –سـایت نخـل زریـن    -میدان گلهـا  -قشم: خوابگاه براي دختران موجود است نشانی: جزیره قشم ـاعی قشم  مؤسسه غیرانتف *

:qeshm.ac.ir    
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 0131-7763734تلفـن  41786-16467رشت، بلوار شهید انصاري، خیابان ارشاد، مقابل مجتمع پردیسان، کدپستی  :نشانی :رشت ـ کادوسانتفاعی مؤسسه غیر* 
 0131-7764119فاکس 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
) براي هر سه مرکز(.خواهران خواهد نمودبرادران و هاي تابعه سعی در تهیۀ خوابگاه براي  دـد امکان در کلیۀ واحـتا ح مؤسسهاین  -1:قزوین-مؤسسه غیرانتفاعی کار *

شهر صنعتی البرز،  بلوار  -استان قزوین: قزوین در نشانی .مند خواهند شد تخفیف شهریه بهره% 20کلیه پذیرفتگان بومی در قزوین و واحدهاي خرمدره و رفسنجان از  -2

 -یـزد  «جـاده کمربنـدي   4رفسنجان، کیلـومتر   -استان کرمان:  رفسنجان در نشانی 02822225883نمابر  - 02822232183و  02822232182تلفن  -سهروردي

الدین  انتهاي خیابان سیدجمال -شهرستان خرمدره  -ان زنجان است: در خرمدره نشانی  03913260865نمابر  - 03913230863و  03913230862تلفن  -» کرمان
  02425527990نمابر  - 02425526560و  02425526550تلفن  -جنب کمربندي  -اسدآبادي 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
واحد و معدل آنها باالتر از  17حداقل  دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نیمسال مشروط به اینکه در آن نیمسال -1  :اهوازـ رانتفاعی کارون مؤسسه غی *
المللـی در   وري یا بـین ـکش تا سومهاي اول  دانشجویانی که موفق به کسب مقام -2 .  نیمسال بعدي برخوردار خواهند شد از تخفیف درصدي از شهریه ثابت در ،باشد 17
 تعهدي در قبال خوابگاه مؤسسهاین  -3 . شهریه ثابت در نیمسال بعدي برخوردار خواهند شد دي ازـاز تخفیف درص ،ري شوندـفرهنگی و هن ی،ـهاي مختلف ورزش تهـرش

خیابان  - کوي ملت - اهواز -استان خوزسـتان  :نشانی .عمل خواهد آورد هگردان بخود هاي هاي الزم را در جهت معرفی دانشجویان به خوابگاه دنشجویی ندارد، اما مساعدت
پسـت   - www.karoon.ac.ir  اینترنتی نشانی - 0611-4468665-6 :نمابرتلفن و  - 61648-88518تی ـکد پس - کمربندي  4و  3 بین خیابان - 3فاز  - اقبال

   info@karoon.ac.ir  الکترونیکی
------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

   0281-2292626 -7 :تلفن  .مه نخـ کرج، جنب کارخانه فرنخ  ـجاده قدیم قزوین  6کیلومتر : نشانی :شهرصنعتی البرز ـمؤسسه غیرانتفاعی کاسپین * 
  www.caspian.ac.ir: وب سایت

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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بنیاد شـهید و امـور ایثـارگران در     همکاري با -2 .یدنما به نفرات برتر هر رشته تخفیف شهریه اعطا می مؤسسهاین  -1  :بادآمحمودـ مؤسسه غیرانتفاعی کاوش  * 
هـا و   ورزشـی دانشـگاه   در مسابقات علمی و فرهنگی و یا مؤسسهبه دانشجویانی که به نمایندگی از  -3، ایثارگران  خصوص پرداخت شهریه ثابت و متغیر فرزندران شهید و

   -194-46315ی صـندوق پسـت   -امـام   خیابـان  - محمودآبـاد  -مازنـدران اسـتان  : نشـانی   .شـود  مـی تسهیالتی اعطا  ، هاي برتر کسب نمایند آموزش عالی مقام مؤسسات
  www.kavosh.ac.ir نشانی اینترنتی  - 0122 - 7734200 نمابر - 0122-7734250-4تلفن 

------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------  
 بلوار - آباد وکیل بلوار - مشهد -استان خراسان رضوي : نشانی  . صورت خودگردان می باشد هواگذاري خوابگاه به دانشجویان ب  :مشهد ـمؤسسه غیرانتفاعی کاویان  *

  0511-8827895 نمابر - 0511 - 8816393 - 8816816 تلفن - 9178647743کد پستی  -13نبش کوثر   - کوثر
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   .09183595219 -09181320782 - خیابان سراب -میدان فردوسی -کرمانشاه  -استان کرمانشاه : نشانی  :مؤسسه غیرانتفاعی کبیر غرب ـ کرمانشاه* 
------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

هـاي   خوابگـاه  معرفـی دانشـجویان بـه    -2، تحقیقات و فناوري،   اعطاي وام دانشجویی از طریق صندوق رفاه وزارت علوم -1:کرمان ـمؤسسه غیرانتفاعی کرمان  * 
تخفیـف شـهریه بـه دانشـجویان      -5،   دانشجویی سرویسامکان استفاده از  -4،   )ناهار(سلف سرویسامکان استفاده از  -3،   شوراي سیاستگذاري تأییدمورد  خودگردان

 - 0341-2140224تلفکس -ی صادقیه شهرك دانشگاه ،سمت راست ،نرسیده به جاده جوپار ،بازرگانی بعد از چهارراه ،راه سیلو سه ،کرمان -استان کرمان: نشانی  - ممتاز
 . مراجعه نمایید www.kermanihe.ac.irسایت وب به الزم،  اطالع از شرایط ثبت نام و مدارك براي

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   www.kasraramsar.ac.irسایت وب - 01925228630تلفن  - میدان انقالب - رامسر -استان مازندران  :نشانی    :رامسرـ ي مؤسسه غیرانتفاعی کسر *

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 جنـب بانـک صـادرات،    چهارراه شـورا،  ،)دانشکده( بهشتی ارومیه، خیابان شهید :نشانی -2. مؤسسه امکانات خوابگاه ندارد -1 :ارومیهـ مؤسسه غیرانتفاعی کمال  * 

 0441-3477058 :فاکس   3476462، 3481771،  3477059،  3441872 :تلفن  571551998 :پستی صندوق   5715938911 :کدپستی  .35و  18هاي  پالك
----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------  

به  توجهبا  -2. تخصصی هنر و معماري در شمال کشور می باشد مؤسسه در طرح آمایش سرزمین تنها مؤسسهاین  -1:نوشهر ـمؤسسه غیرانتفاعی کمال الملک   *
  .خواهـد شـد   هاي علمـی و اخالقـی آنـان مبـذول     موافقت ریزي و اي نسبت به امور برنامه اهتمام ویژه ،هاي داخلی و خارجی مؤسسه در دانشگاه ینالتحصیالن ا قبولی فارغ

داراي کتابخانـه  ؤسسـه  م -4 .باشـند  سـکونت در خوابگـاه مـی    نامـه  آیینملزم به رعایت ضوابط و ، خوابگاه دانشجویی مؤسسه باشند دانشجویانی که مایل به استفاده از -3
 پـردیس  - 4651736817کدپسـتی  - 60 پالك -خیابان رازي -نوشهر -استان مازندران: نشانی.   باشد می تخصصی، مرکز تحقیقات و اطالعات ویژه دانشجویان و استادان

  www.kamalolmolk.ac.irاینترنتی نشانی -0191-3232197: تلفن  - دانشگاهی هنر و معماري کمال الملک
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .   ددار خودگردان براي دانشجویان پسر وجـود  خوابگاه -2  . براي دانشجویان ممتاز تخفیف ویژه در نظر دارد مؤسسهاین  -1 :کردکوي ـ  مؤسسه غیرانتفاعی کمیل *
  - خودرو جنب ایران -امام رضا شرقی  بلوار -يشهرستان کردکو -استان گلستان: نشانی  . ارائه وسایل مورد نیاز بگاه واخو کمک به دانشجویان دختر براي گرفتن امکان -2

تلفن ساختمان آموزشی  - 0173 - 3223370 اريسایت اد تلفن info@komeil.ac.ir پست الکترونیکینشانی   -  www.komeil.ac.ir  پایگاه اینترنتی نشانی
  0173 - 3227460تلفکس - 0173 - 3287450

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
از موسسـه و بـالعکس   سرویس رفت و امد بـراي دانشـجویان    -2ت خودگردان تعلق می گیردبه دانشجویان خوابگاه به صور -1 :قزوین ـ  مؤسسه غیرانتفاعی کوثر* 

تلفـن    97پـالك   ،جنـب بانـک مسـکن    مسجد جواداالئمـه،  روبروي ، خیابان راه آهنقزوین،  :نشانی -5خفیف شهریه داده می شود به دانشجویان ممتاز ت -3فراهم است 
  ir.ac.kowsar.www: وب سایت  2574030-0281

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

علمی و ورزشی در سـطح ملـی و جهـانی     ورانبه دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنین به مدال آ -1 :رشتـ   مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار *

دانشجویان یک نوبت غـذا بـا    به -3.   پذیرد هاي متعلق به مؤسسه صورت می براي کلیه دانشجویان دختر در خوابگاه خوابگاه تأمین -2. تخفیف در شهریه داده خواهد شد

حـوادث برخـوردار    مزایاي بیمـه  کلیه دانشجویان از - 5.    ند از وام شهریه برخوردار شوندتوان دانشجویان می -4.   گردد نرخ دانشجویی در سلف سرویس مؤسسه ارائه می

 - 7234497 - 7234494 - 7234500 - 7234498 تلفـن  41639-14389کدپسـتی    - 86انتهـاي خیابـان    -گلسـار   - رشت -استان گیالن : نشانی   .خواهند شد

 www.kooshyar.ac.ir تیاینترن نشانی - 0131 - 7234501نمابر  -0131
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

گونه تعهدي نسبت بـه   یچه مؤسسه -2.   شود تخفیف شهریه ثابت ترم بعد داده می %25به دانشجویان رتبه اول هر دوره  -1 :سمنان ـمؤسسه غیرانتفاعی کومش   *
میدان امام  ،سمنان -سمنان استان: نشانی.   عمل خواهد آورد ههاي الزم را ب همکاري هاي مناسب در سطح شهر و خوابگاه ولی در زمینه تهیه پانسیون ،خوابگاه ندارد تأمین

  دورنگار -0231 - 3304431و 3304421 - 3304420 تلفن   55351-35176کدپستی  ، فارس هنرستان کار و دانش خلیج روبروي ،الهی بلوار حکیم ،)ره (خمینی 
 info@kumesh.ac.ir  پست الکترونیکینشانی  - www.kumesh.ac.ir سایت وبنشانی  -0231-3304421

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----  
درصـد تخفیـف   30 -2در تـرم اول  ) 10تا رتبه (درصد تخفیف شهریه متغیر براي دانشجویان داراي رتبه برتر کنکور 30 -1 :گرگان ـمؤسسه غیرانتفاعی گلستان   *

  دمات کـامپیوتري و اینترنـت پـر سـرعت     ارائـه خـ   -3شهریه متغیر براي دانشجویان داراي رتبه هاي برتر قرآنی علمی و ورزشی در سطح ملی و بـین المللـی در تـرم اول    
   0171-6627322نمـابر     0171-6627324-2تلفـن   –شـهرك شـهریار روبـروي پـارك     ،)کمربنـدي (بلـوار شـهید کالنتـري    ، شهرستان گرگـان  –گلستان: نشانی  -4

 ir.ac.estangol@info: پست الکترونیکir.ac.golestan.www : وب سایت
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ) نوادهدادگاه خا( روبروي مجتمع قضایی آیت اهللا معصومی - رجائیبلوار شهید  -همدان  -استان همدان : نشانی  :همدان ـمؤسسه غیرانتفاعی گنجنامه * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نشانی ، انو خودگرد داشتن خوابگاه خصوصی -2 ،   رایط ویژه شهریه براي دانشجویان ممتاز هر رشتهـاعمال ش  -1 :گنجینه هنر ـ کرمانشاه مؤسسه غیرانتفاعی *
 - 8283202 - 8283203 تلفـن  -  ganjinehhonar92@yahoo.comپست الکترونیکی مؤسسه نشانی -   www.ganjinehhonar.ac.irمؤسسه پرتال 

 8261347و   8261369 - 8283201
------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------  

رسـتم   -رودبـار  -استان گیالن : نشانی.  باشد ورزشی می داراي خوابگاه، سالن غذا خوري و سالن مؤسسهاین  ):ویژه برادران(گیل ـ رودبار  مؤسسه غیرانتفاعی *
  0132637-2257و  0132637-5447تلفن -)عج(انتهاي بلوار ولی عصر -آباد

------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------  
  .هـاي معـزز شـاهد و ایثـارگر     ، فرزنـدان خـانواده   بـاال  و بـه  17دوم و سوم به شرط احراز معـدل   هاي اول، رتبه  -1 :گرگان ـمؤسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی  * 

نامه انتخـاب دانشـجوي نمونـه مصـوب وزارت      برابر آیین -4. باشد هاي موجود می مؤسسه داراي کتابخانه تخصصی رشته -3. باشد می نمؤسسه داراي خوابگاه خودگردا -2
  .ریمینرسیده به فلکه ک خیابان شهید بهشتی، ،گرگان: نشانی -5. پرداخت شهریه ثابت نیمسال بعد معاف خواهند شد دانشجویان نمونه از، علوم، تحقیقات و فناوري

  www.lameigorgani.ac.ir : نشانی اینترنتی  0171-3353180:  دورنگار    3333163و  3375406-7: تلفن   4914615414: کدپستی
 ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------  
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  .کنـد  مـی  جویان پرداخـت ـندوق رفـاه دانشـ  ـیه صـ ـیلی طبق سهمـجویان وام تحصـبه دانش مؤسسهاین  -1 :قال آق ـمؤسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم گلستان   *
دانشـجویان ممتـاز از تخفیـف شـهریه      -4  .باشـد  م مـی به گرگان وبالعکس فـراه  سرویس رفت وآمد -3. خوابگاه دانشجویی در شهر گرگان فراهم نموده است مؤسسه -2

 - 0173-5228612و13تلفن -پارك  روبروي - فهمیده متري شهید20خیابان - متري خرمشهر30خیابان  - شهرستان آق قال -استان گلستان :نشانی .باشند می برخوردار
  0173-5222409نمابر

 ------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------  
 -استان بوشهر : نشانی   .شود نظر گرفته می هر ترم تخفیف ویژه در شهریه در) هاي اول تا سوم رتبه(براي دانشجویان ممتاز  -1 :بوشهرـ مؤسسه غیرانتفاعی لیان  *

 www.ielian.ac.ir اینترنتی نشانی - 07712536010 نمابر - 07712536014تلفن  -طبقه دوم  - چه لیان هشتکو -روبري فرش مشهد  -خیابان لیان  -بوشهر
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

مربوط از پرداخـت درصـدي از شـهریه     اساس دستورالعمل متاز کلیه مقاطع تحصیلی در هر نیمسال تحصیلی بردانشجویان م -1: سنندج ـمؤسسه غیرانتفاعی ماد  * 
  .داده نخواهـد شـد   در اولـین نیمسـال تحصـیلی مرخصـی تحصـیلی      -3. براي تأمین خوابگاه براي براداران ندارد گونه تعهدي هیچ مؤسسهاین  -2.ثابت معاف خواهند بود

در هر نیمسال تحصیلی بر اساس دستورالعمل مربوط درصدي از شهریه ثابـت تخفیـف    100هاي زیر   به رتبه -5 .  گاه خودگردان خواهران می باشدداراي خوابمؤسسه  -4
نمابر  - 0871-2259914تلفن  - 66157-89181کد پستی  - 4بلوك  ،دانشگاه فرهنگیان ،میدان سهروردي ،سنندج ،کردستان -استان کردستان: نشانی  . شود داده می

    www.maad.ac.ir سایت وب  - 2259915-0871
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

در مجموعه ... اعم از نقاشی، طراحی، حجم سازي، چاپ، برق و  هاي تخصصی تمامی کارگاه -2 .خوابگاه خودگردان داراي -1 :نوشهر ـمؤسسه غیرانتفاعی مارلیک * 
    46511-43514 :کدپستی    .نوشهر، خیابان شهید عمادالدین کریمی، بعد از هلستان، کوچه مهستان: شانین -2 .است ه نوساز مؤسسه ایجاد شد

   0191-3222005-7 و 3229725-26: تلفن
------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------  

 ،رویـان  ،شهرسـتان نـور   -مازندراناستان : نشانی .  باشد هاي مجهز براي کلیه دانشجویان دختر می داراي خوابگاه مؤسسه :نور ـمؤسسه غیرانتفاعی مازیار رویان   *
   www.maziar.ac.irاینترنتی نشانی - 0122-6229620دورنگار  -  6210030-33تلفن  - 511صندوق پستی 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -خیابان چمـران شـمالی    -سلماس  -غربی  آذربایجاناستان  : نشانی .   باشد هاي خودگردان می داراي خوابگاه مؤسسه این :معراج ـ سلماس  مؤسسه غیرانتفاعی *

  0443ـ  5226131: نمابر - 0443ـ  5239290ـ  5225949تلفن  -  58817ـ  53893پستی  کد - روبروي پارك مولوي
------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------  

  021ـ  88004529 تلفن -18پالك  -انتصاریه  -خیابان دوم  -کارگر شمالیخیابان -تهران -استان تهران:نشانی :تهران -معماري و هنر پارسمؤسسه غیرانتفاعی   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------  

تحصـیلی از تخفیـف در شـهریه ثابـت      در هر نیمسال) هاي اول تا سوم هر رشته و هر ورودي  رتبه(دانشجویان ممتاز  -1 :رفسنجان ـ مؤسسه غیرانتفاعی مفاخر *
 ،هاي اول تا سوم شوند رتبه در سطح استان و یا کشور حائز هاي علمی، فرهنگی، ورزشی وهنري در رقابت مؤسسهاز  دانشجویانی که به نمایندگی -2  .برخوردار خواهند شد

 -  5كپـال  -24ابـوذر  - خیابان ابـوذر  -رفسنجان  -استان کرمان  : نشانی   .تحصیلی برخوردار خواهند شد ي همان نیمسال از تخفیف در شهریه مؤسسهبراساس ضوایط 
 www.mafakher.ac.irنشانی اینترنتی 03915226448ردورنگا – 03915236573-03915236572تلفن  - 866صندوق پستی  - 7717738315کدپستی 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .کند سوم هر دوره در هر ترم اعمال میدوم و  ،هاي اول تخفیف ویژه براي رتبه :اردبیل ـمؤسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی  *

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-3222810 :تلفـن   347 پـالك  ،اطبـا  توبـان نـبش ا  ،انتهاي خیابان آذربایجـان  ،غازیان ،بندر انزلی -استان گیالن :نشانی مؤسسه غیرانتفاعی موج ـ بندر انزلی * 

3244770 - 0181  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

امـام   تحت حمایت بنیاد شـهید و ایثـارگر ، کمیتـه امـداد     دانشجویان اخذ شهریه همکاري الزم با براي مؤسسهدر این  -1 :کاشانـ مؤسسه غیرانتفاعی مهدعلم   *

صـورت درخواسـت در    خوابگاه خـودگردان در  -3.    شود تخفیف شهریه داده می ءبه دانشجویان ممتاز برابر مصوبه هیات امنا -2  .گیرد می بهزیستی صورتو ) ره(خمینی

 - ابتداي خیابان مالفتح اله - چهارراه امام جواد -کاشان  -استان اصفهان  :نشانی  .شود جنسیتی اجرا میطرح تفکیک  مؤسسه در این -4.  گیرد اختیار دانشجویان قرار می

     ir.ac.mahdeelm.wwwنشانی اینترنتی  -0361-4245792-5تلفن 

---------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  
 - بلـوار اطبـا   -غازیـان  -بنـدرانزلی   -اسـتان گـیالن    :نشانی .  داراي خوابگاه دختران و پسران می باشد مؤسسهاین  :مهر آئین ـ بندر انزلی  مؤسسه غیرانتفاعی* 

  www.mehraeen.ac.irنشانی اینترنتی -  01813244127-8تلفن  -روبروي ساحل قو
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   .کرهـرود  ارابتـداي بلـو  ، میـدان انقـالب  ، اراك :نشـانی  . باشـد  این مؤسسه داراي خوابگاه خـودگردان بـه صـورت خصوصـی مـی      :اراك ـ  ؤسسه غیرانتفاعی مهرم* 
: ســـایت وب  info@ihemehr.ac.ir :الکترونیکـــی پســت  3831668354 :کدپســـتی  0861-4574513 :دورنگـــار  4574514-4574408-4574402 :تلفــن 

www.ihemehr.ac.ir   
---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------  

استفاده از خوابگـاه خـودگردان بـراي     امکان -2  . شود شهریه ثابت تخفیف در نظر گرفته می% 100براي دانشجویان برتر تا  -1 :کرمان ـ  مؤسسه غیرانتفاعی مهر *
استان :  نشانی. گردد می انجام شهید و امور ایثارگران و سایر نهادهاي حمایتی بر اساس ضوابط و مقررات با بنیاد همکاري الزم -3   . ود دارددانشجویان دختر غیربومی وج

   www.mehrkerman.ac.irاینترنتی نشانی -3242650-7 تلفن ،خیابان سما ،شهرك خواجو ،چهار راه جوپاري ،کرمان -کرمان
----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------  

داراي  -3   ویژه ورودي هـاي جدیـد   تخفیف شهریه ثابت% 20 -2 .باشد داراي خوابگاه خواهران و برادران می مؤسسه -1 :مهراروند ـ آبادان  مؤسسه غیرانتفاعی* 
  .تخفیف ویژه دانشجویان ممتاز% 30 -4  ، بوفه و رستوران

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

سبز گـیالن   ب در دل طبیعت همیشهآموزش عالی مهرآستان با هیات علمی برجسته و مجر مؤسسهپردیس  -1 :آستانه اشرفیه ـمؤسسه غیرانتفاعی مهرآستان  * 

 امکانات آموزشی و آکادمیک از جمله سایت رایانه، آزمایشگاه، کتابخانـه، سـالن ورزش،   در مجموعه اي به مساحت پنج هکتار و در محیطی علمی، شاداب و جذاب با کلیه

درصد شهریه تخفیف ویژه ارائه  50تا  30ممتاز براساس مصوبه هیات موسس از  ویانبه دانشج مؤسسهاین  -2 .باشد آماده پذیرش دانشجویان گرامی می... رستوران، بوفه و 

   www.mehrastan.ac.irاینترنتی نشانی- 0142-4563106دورنگار - 0142-4563101-4تلفن  -آستانه اشرفیه  -استان گیالن: نشانی.  دهد می
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   0181-3220400-6: تلفن  .)ع(بندرانزلی،خیابان طالقانی، کوچه شهید تخته کار، دبیرستان امام حسین ،گیالن: نشانی :مهران ـ بندر انزلی مؤسسه غیرانتفاعی* 
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------  

 2468894-2445988  :تلفن   . و سه راه بهمنیار رآذ 24فاصل چهارراه  حد، )اقبال( نامجو خیابان شهید، کرمان: نشانی :کرمان ـمؤسسه غیرانتفاعی مهرآوران * 
   0341-2444878  :فاکس    

---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------  
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تحـت کنتـرل ونظـارت     تعدادي واحد مسکونی بـراي اسـتفاده خوابگـاه   ، اسکان دانشجویان دختربه منظور این مؤسسه  -1 :محالت ـمؤسسه غیرانتفاعی مهرگان * 
 نشـانی  - 0866-3250579نمـابر  0866-3250570:تلفـن  -). عـج (انتهاي بلوار ولیعصـر  - شهرستان محالت - استان مرکزي :ینشان  .وضوابط مؤسسه رزرو نموده است

 www.mehrgan.ac.irاینترنتی
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

شهرسـتان   نقل عمومی ایاب وذهاب دانشجویان از طریق سامانه حمل و نقل بین شهري، تحت نظر سازمان حمل و -1 :آبیک قزوین ـنتفاعی موالنا  مؤسسه غیرا *
 بلوار آیـت اهللا   - قزوین آبیک - »قزوین- کرج«اتوبان  50کیلومتر : نشانی   .دانشجویی ندارد هیچ مسئولیتی در قبال تأمین خوابگاه مؤسسه -2   . گردد آبیک، انجام می

 www.molana.ac.irسایت وب آدرس - 0282 - 2895217 -19 : تلفن - ابتداي شهرك قدس - )عج(میدان ولی عصر - طالقانی
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  35917-33656:کدپستی–بلوار شهید بهشتی) ع(میدان امام علی  –ایوانکی –جاده خاوران55کیلومتر  –تهران  :نشانی :ایوانکی ـنتفاعی مولوي مؤسسه غیرا* 
 0232-4622816: دورنگار    4622803: تلفن

 ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------  
منـد خواهنـد    بهـره تخفیف شهریه از  تا سوم دانشجویان رتبه اول -2   .باشد می داراي خوابگاه ویژه برادران مؤسسهاین  -1 :رفسنجان ـ  مؤسسه غیرانتفاعی میثاق *
تعلـق خواهـد   ) صندوق رفاه دانشـجویان (تحصیلی  یان واجد شرایط وامبه کلیه دانشجو -4  . باشد می هاي تخصصی کارگاهداراي هاي موجود  براي رشتهمؤسسه  -3   .شد

نشـانی   - 03913234102 نمـابر  - 03913234103و  03913256761 - 67 تلفـن  - خـاتم االنبیـاء   میدان -بلوار والیت  -رفسنجان  -استان کرمان  :نشانی   .گرفت
   www.misagh.ac.ir اینترنتی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 درنیمسال اول مرخصی، -2 .تعلق خواهدگرفت )صندوق رفاه دانشجویان(تحصیلی  وام شرایط، به کلیه دانشجویان واجد -1 :گرگان ـمؤسسه غیرانتفاعی میرداماد * 

  0171-2253840-2253821-2244383 :تلفن  49166-53989 :کدپستی .4جنب عدالت ، )عج(ولیعصر خیابان، گرگان:نشانی  -3. شد انتقالی داده نخواهد میهمان و
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .گیـرد  تخفیف شهریه در نظـر مـی   هاي اول تا سوم هر دوره این مؤسسه در هر نیمسال تحصیلی، براي دانشجویان رتبه -1 :ینقزو ـمؤسسه غیرانتفاعی میرعماد  * 
  0281-3669570 :تلفن     .11پالك  ،58 ، کوچه حکمت)ره(قزوین، بلوار امام خمینی: ساختمان مرکزي -2

----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------  
هاي اول تا سوم در هر  تخفیف ویژه براي رتبه -2.  باشد تخفیف ویژه می هاي تبریز با طرف قرارداد با بهترین خوابگاه مؤسسه -1 :تبریز ـمؤسسه غیرانتفاعی میزان  *

عالی میزان  آموزش مؤسسه -سازمان مدیریت صنعتی  -خیابان شهریار شمالی  - )عج(خیابان ولیعصر -تبریز  -بایجان شرقیاستان آذر: نشانی.   شود ترم در نظر گرفته می
نقلیه  ترین موقعیت از لحاظ وسائل یک فضاي زیبا و مناسب شهر تبریز و در کالن مؤسسهاین  - www.mizan.ac.ir نشانی اینترنتی -   04113335371-72تلفن  -

  .باشد واقع میعمومی 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .باشـند  مـی جـایزه نقـدي برخـوردار     جویان رتبه اول تا سوم هر رشته بر اساس ورودي از تخفیف شهریه وـدانش -1:ساوه -مؤسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو *
جنـب   -بلـوار دانشـگاه   -بلوار شهید فهمیده -ساوه -استان مرکزي :نشانی  .ها در ساوه قرارداد همکاري دارد دانشگاه اسکان و خوابگاه دانشجویی با سایربراي  مؤسسه -2 

     02554278000-6تلفن  - واحد ساوه دانشگاه ازاد اسالمی
--------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------  

رتبه و معـدل اول  : تبصره. شوند اي برخوردار می دانشجویان رتبه اول هر دوره آموزشی از تسهیالت و تخفیف ویژه -1 :تبریز ـ  )ص(مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم* 
 ،شود اداره می مؤسسهگردان که زیر نظر  توانند از خوابگاه خود دانشجویان خواهر غیر بومی می -2  برخوردار خواهد شد نیمسالدر شهریه ثابت آن % 50از تخفیف  مؤسسه

بـه   سسـه مؤوام کمک شهریه کوتاه مـدت از طـرف    -4   .باشد عهده خود دانشجو می  ههاي مصرفی در دروس کارگاهی و عملی و تهیه آنها ب هزینه کلیه -3. استفاده کنند
نشانی  -) خط 10( 04114421999 تلفن - 1283پالك  -بعد از تقاطع دامپزشکی ،خیابان راه آهن ،تبریز -استان آذربایجان شرقی :نشانی  .دانشجو پرداخت خواهد شد

  www.ucna.ac.irاینترنتی  
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------  

 ،آباد نجف -اصفهان: نشانی  .شوند شهریه برخوردار می اول تا سوم از بخشودگی هاي و رتبهدانشجویان ممتاز  ):صفهانا(نجف آباد ـآباد  مؤسسه غیرانتفاعی نجف* 
 سایت وبنشانی  - 0331-2443774تلفکس - 0331 -2455445-2455444-2443771-3تلفن   - کارخانه ریسندگی و بافندگی هنرسیده ب ،)ره(خمینیخیابان امام 

www.ncst.ir   
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

نبش (المبین  باس، بلوار جمهوري اسالمی، بلوار کارگر، مجتمع خدمات بهزیستی فتحبندرع ،استان هرمزگان: نشانی :مؤسسه غیرانتفاعی نداي دانش ـ بندرعباس* 
   09393616592  -  09172066592   :تلفن  .)31کوچه کارگر 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 – 5719883896کدپسـتی   - 42-40پـالك   ،کـوي سـوم  ،  2خیابـان والفجـر    ،ارومیـه  -اسـتان آذربایجـان غربـی    :نشـانی  :ارومیـه  ـتفاعی نژند  مؤسسه غیران *
 04413363940 نمابر - 04413364730-04413364588نتلف

------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------  
   .باشد خوابگاه با هزینه دانشجویان می مؤسسه براي دانشجویان دختر و پسر خوابگاه پیش بینی نموده است که اداره -1 :اصفهان ـمؤسسه غیرانتفاعی نقش جهان  *
هـا و   کلیـه آزمایشـگاه   -4. سازد مؤسسه، نیازهاي دانشجویان را مرتفع میسایت کامپیوتري  -3  .باشد نیاز دانشجویان می کتابخانه مؤسسه، داراي کتب و مجالت مورد -2

بهارسـتان، خیابـان ولیعصـر،     –اصفهان: نشانی .دانشجویان ممتاز بنا بر رتبه از تخفیف شهریه برخوردار خواهند بود -5.  شود هاي مورد نیاز، توسط مؤسسه اداره می کارگاه
 0311-6817000:نمابر  0311-6826055-8:  تلفن      1001عراي بهار، پالك خیابان فروردین غربی، خیابان ملک الش

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
      0348 -2312701: تلفن  7861656591: کدپستی .  8اران، پاسداران شهر جیرفت، بلوار پاسد ،استان کرمان: نشانی :نگین ـ جیرفت مؤسسه غیرانتفاعی* 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
جاده 5کوهدشت، کیلومتر :نشانی   .باشد دانشجویان غیر بومی می براي داراي خوابگاه خودگردان این مؤسسه ):لرستان( کوهدشت ـمؤسسه غیرانتفاعی نوآوران  *

  www.noavaran.ac.ir         06636223256:فاکس 06636229890آباد، روبروي شهرك صنعتی  تلفن کوهدشت به خرم
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------  

درصدي شهریه ثابت برخـوردار   25و  50، 75از تخفیف  نامه آیینهاي اول تا سوم در هر نیمسال، طبق  دانشجویان رتبه -1: میمه ـمؤسسه غیرانتفاعی نور دانش  * 
شوند، براي دانشجویان دختر  اداره می مؤسسهگردان که زیر نظر   ي خودها در حد توان خوابگاه مؤسسهاین  -2. نباشد 17خواهند شد، مشروط به اینکه معدل آنها ازکمتر از 

استان : نشانی  .باشد ذهاب به شهر اصفهان فراهم میو سرویس ایاب  -4  .مرخصی تحصیلی داده نخواهند شد ،در اولین نیمسال تحصیلی -3  .غیر بومی مهیا خواهند نمود
   www.nourdanesh.ac.ir اینترنتی نشانی پایگاه  0312-4227601-5تلفن  -56پالك  ،)ع(خیابان امام حسین ،میمه -اصفهان

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .رکرد، خیابان حافظ شمالی، کوچه سرباز، مجتمع آموزشی خیامشه ،استان چهارمحال و بختیاري: نشانی :نور هدایت ـ شهرکرد مؤسسه غیرانتفاعی* 

   noorhedayatuniversity@yahoo.com: پست الکترونیکی    0381-3387930:فاکس     3385312: تلفن
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------  

  04516635506- 0451663550 تلفن - جنب اداره کل پست ،بزرگراه شهدا ،اردبیل -استان اردبیل: نشانی   :اردبیل ـمؤسسه غیرانتفاعی نوین * 
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----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------  
هـاي اول،دوم و سـوم از    دانشـجویان رتبـه   -2.  باشـد  داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجویان دختر می مؤسسهاین  -1: محمودآباد ـمؤسسه غیرانتفاعی نیما   *

دانشـجویان ناهـار بـه قیمـت      بـراي  -5   .گیـرد  وام شهریه به دانشجویان تعلق می -4.   شوند دانشجویان بیمه دانشجویی می کلیه -3   .شوند مند می تخفیف شهریه بهره
-7789783نمـابر     -0122 - 7789217-7789302-7789784تلفن  -جاده آمل 2کیلومتر  ،محمودآباد -مازندراناستان : نشانی   . اي در نظر گرفته شده است یارانه

 315-46315ی صندوق پست - www.nima.ac.ir سایت  وب - 0122 - 7789785-7789301
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .3معلم، لمبلوار مع، زاهدان :نشانی -2 .خوابگاه با امکانات رفاهی به صورت خودگردان -1 :زاهدان ـمؤسسه غیرانتفاعی هاتف * 
   0541-2416607: فاکس   2424956-2441373 :تلفن

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  -5ساري، بلوار فرح آبـاد، کیلـومتر    -مازندران -2با قیمت مناسبخوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران بطور مجزا و   -1 :ساري ـمؤسسه غیرانتفاعی هدف  * 

 www.hadaf.ac.ir 0151-2133979نمابر  0151-2133971و  2133972-2133973تلفن   -3  48161-13919کد پستی 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------  

-46135پسـتی  صـندوق  -سـمت چـپ    -انتهاي کوچه تختی  - 29 يدریا -خیابان طالب آملی  -آمل  -مازندراناستان : نشانی :آمل ـ  مؤسسه غیرانتفاعی هراز *
  0121-2266591دورنگار  - 0121 - 2266591-2296832-2296835تلفن  -686

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
دانشجویان  به -2 .شوند خوردار می ریه ثابت برـیلی از تخفیف شهـسال تحصـدر هر نیم17دل باالتر از ـجویان با معـدانش -1:هرمزان ـ بیرجند مؤسسه غیرانتفاعی* 

اسـتان : ساختمان مرکزي نشانی. باشد براي دانشجویان خوابگاه خودگردان مهیا می -3.    شهریه تعلق خواهد گرفت تبوع، وامدر حد توان صندوق رفاه دانشجویی وزارت م
  www.bir-hormozan.ac.irاینترنتی نشانی 0561 - 4425151-4425252 تلفن - 16ید ـنبش توح ،یدـبلوار توح ،ندـبیرج -ان جنوبیـخراس

------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------  
 - اصـفهان  -اسـتان اصـفهان   :نشانی   .باشد این مؤسسه داراي خوابگاه براي دانشجویان دختر و پسر شهرستانی می -1:اصفهان ـمؤسسه غیرانتفاعی هشت بهشت   *

 نشـانی  - 03116540830تلفکـس  03116540168تلفـن   - شـهرك آزمـایش    روبـروي  - بـاالتر از سـیتی سـنتر    -» شـیراز  -اصفهان«اده ج 6کیلومتر  - دروازه شیراز
  .www.hashtbehesht.acاینترنتی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -همـدان  -2    08118216091 تلفـن   - 224پالك ، نبش کوچه فرزانه، خیابان جهاد، بعثت میدان -همدان -1 :نشانی :هگمتانه ـ همدان سه غیرانتفاعی مؤس* 

  و moasesehegmatane@yahoo.comنشــانی پســت الکترونیکــی    - 08118230524 تلفــن، کوچــه کیــوان ، چهــارراه هــویزه ، میــدان دانشــگاه 
Hegmataneuniversity@gmail.com  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 0711 - 2341160 -5 تلفن  71356 -45994تی ـپس کد-امـخیابان خی -خان زند خیابان کریم -یراز ـش -استان فارس :نشانی :شیراز ـمؤسسه غیرانتفاعی هنر * 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 01733727701:تلفن ) بندر ترکمن -جاده بندر گز(شهرستان بندرگز، انتهاي بلوار شهید مطهري  -استان گلستان: نشانی :بندرگزـ مؤسسه غیرانتفاعی هیرکانیا * 

  4871688911کد پستی  01733727702:نمابر
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

پذیرش  -4 ،مصوبه هئیت امنا تخفیف شهریه طبق -3 ،   ت مصوبارائه غذا با قیم -2 .باشد موسسه داراي خوابگاه می -1 :جام وحدت ـ تربت مؤسسه غیرانتفاعی* 
  نشـانه اینترنتـی   -  0528-2233866 نمـابر  - 0528 - 2244750-2229257تلفـن  - میدان قـدس  - تربت جام - خراسان رضوياستان  :نشانی .    حداکثر ظرفیت

www.vahdatuniversity.com  
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------  

د اآب اسالم ،)عج(کوي ولیعصر، بروجرد :نشانی -2. برادران است هاي خودگردان براي خواهران و این مؤسسه داراي خوابگاه -1 :بروجردـ یاسین  مؤسسه غیرانتفاعی* 
 0662-4443991-4443324: تلفن    .شمالی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  :نشانی پایگاه اینترنتی

www.sanjesh.org  


