
  )7/6/1400( 1400سراسري سال  پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيليراهنماي  دفترچههاي جديد و جداول رشته محل دومسري  اصالحيات

 1صفحه 

   

هاي آزمايشي تمامي گروه از متقاضيان همةصرفاً براساس سوابق تحصيلي: پذيرش شيوه   
 جديد هايرشته محل –الف 

 دانشگاه نيشابور -استان خراسان رضوي 

جنس پذيرش  توضيحات ظرفيت پذيرش 
كدرشته   عنوان رشته نيمسال

 محل
  گروه تحصيلي  دوره تحصيلي

دوم زن  مرد اول

  
 علوم انساني روزانه  20025 اسالمتاريخ  15 - زن مرد

 علوم انساني نوبت دوم  20026 تاريخ اسالم 10 - زن مرد

 مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان -استان خوزستان 

  
 علوم تجربي روزانه  20024 علوم و مهندسي محيط زيست 25 - زن مرد

 

 

:رشته نام اصالح –ب   

  نام جديد رشته  نام رشته اطالع رساني شده  رديف
  مهندسي اقتصاد كشاورزي  اقتصاد كشاورزي  1
  مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي پايدار  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار  2
  مهندسي علوم دامي  علوم دامي  3
  مهندسي گياهپزشكي  گياهپزشكي  4

 

  :هااصالح رشته محل – ج
  

نام 
  دانشگاه

 كد
  اصالحيورد م  رشته  محلرشته

دانشگاه 
مهندسي مكانيزاسيون   18950  ايالم

  كشاورزي

وابسته به آموزشكده كشاورزي و فني مهندسي دهلران «به  »دانشگاه ايالم«محل تحصيل از 
  اصالح شد. »دانشگاه ايالم

  است. لرستانشود ظرفيت پذيرش اين رشته محل مخصوص داوطلبان بومي استان يادآور مي
 
 

  اصالح بخش مشخصات و شرايط دانشگاه ها – د
www.jdeihe.ac.ir استان		اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

به تخفيف شهريه -تقسيط شهريه دانشجويان در طول دوران تحصيل  -برخورداري از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان 	شرايط عمومي :
نامه موسسه برخورداردانشجوياني كه دو مقطع متوالي را در اين موسسه تحصيل نمايند از تخفيف شهريه ثابت طبق آيين -نامه دانشجويان ممتاز اول تا سوم در هر نيمسال مطابق آيين

ايجاد -مندي دانشجويان از اينترنت پر سرعت رايگان بهره –نامه مصوب موسسه يينتخفيف به دانشجويان داراي رتبه در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي با توجه به آ-خواهند بود. 
هاي تخصصيمندي دانشجويان از مراكز آموزشبهره –، بهزيستي، بنياد شهيد و دانشجويان با شرايط خاص. (ره)تسهيالت جهت دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني

مندي دانشجويان ازبهره –سرويس اياب و ذهاب از نقاط مختلف  - سازي افراد براي اشتغال در طول تحصيل هاي مهارتي جهت آمادهبرگزاري دوره - جهاددانشگاهي با تخفيف مناسب 
برخورداري -هاي ورزشي رخ دانشجويي و سالندانشجويي از قبيل سلف سرويس با ن -امكانات رفاهي - هاي پيشرفته ها و كارگاهاي، آزمايشگاههاي مجهز رايانهكتابخانه ديجيتال، سايت

  از مشاورين آموزشي، روانشناسي، فرهنگي و اجتماعي
  امكان استفاده از خوابگاههاي دانشجويي خودگردان	شرايط خوابگاه :

  03133667261	تلفن:	- جنب پارك بهشت - يجابر انصار ابانيخ -اصفهان	نشاني:
 

  


