
راهنماي عملي 

انتخاب رشته 
آزمون سراسري

سال 1399
گروه  آزمايشي 

علوم تجربي
) رشته هاي با آزمون(

دفترچه  شماره  2

به داوطلبان توصيه مي شود 
مطالب اين راهنما را به دقت بخوانند

براي اطالع از رشته هاي تحصيلي صرفًا با سوابق تحصيلي )بدون آزمون( 
به دفترچه پذيرش اين رشته ها و اطالعيه هاي مربوط به آن مندرج در سايت 

اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه نماييد



2          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1399

5............................................. بخش.اول-.راهنمای.عملی.انتخاب.رشته
چگونه.كارنامه..آزمون.سراسری..را.دريافت.كنیم؟...............................................5
اطالعات.ثبت.نامي.خود.را.فراموش.كرده.ام.........................................................6
7.......................................... كارنامه.آزمون.سراسري،.چه.اطالعاتي.به.ما.مي.دهد؟
چگونه..انتخاب.رشته.كنیم؟...............................................................................11
چگونه.رشته.هاي.انتخابي.خود.را.به.سازمان.سنجش.اعالم.كنیم؟......................12
16................................... بخش.دوم-.آشنایی.با.مقررات.انتخاب.رشته
بعضي.از.شرايط.آزمون.سراسري،.مهم.براي.انتخاب.رشته.................................16
آشنايي.با.سهمیه.هاي.مختلف.در.آزمون.سراسري.............................................18
گزينش.بومي.....................................................................................................23
27...................................................................... آشنايي.با.زيرگروه،.نمره.و.رتبه.ها
شیوه.هاي.گزينش.در.آزمون.سراسري...............................................................32
33....................................................... شرايط.كلي.پذيرش.دانشجو.در.دانشگاه.ها.
آشنايی.با.دوره.های.تحصیلی.دانشگاه.ها.............................................................33

.فصل.اول:.توضيحات.و.شرایط.و.ضوابط.كلي.پذیرش.و.مسير.انتخاب.رشته

.فصل.دوم:.توضيحات.و.جداول.كد.رشته.محل.ها
توضیحات.و.جدول.زيرگروه.هاي.گروه.آزمايشی.علوم.تجربي..................................................................................39
كدرشته.های.تحصیلی.و.ظرفیت.دوره.هاي.روزانه،.نوبت.دوم)شبانه(،.شهريه.پرداز.و.دانشگاه.آزاد.اسالمي...............47
كدرشته.های.تحصیلی.مخصوص.استان.بومي.و.داراي.تعهد.خدمت.در.دانشگاه.هاي.علوم.پزشكي............................98
كدرشته.های.تحصیلی.و.ظرفیت.سهمیه.مناطق.محروم،.زلزله.زده،.سیل.زده..و.ساير.مصوبات...................................121
كدرشته.های.تحصیلی.و.ظرفیت.دانشگاه.فرهنگیان.)ويژه.داوطلبان.آزاد(..................................................................127
كدرشته.های.تحصیلی.و.ظرفیت.دانشگاه.ها.و.مؤسسات.آموزش.عالي.غیرانتفاعي.....................................................184
188...................................................................................................... كدرشته.های.تحصیلی.و.ظرفیت.دانشگاه..پیام.نور
فرم.پیش.نويس.انتخاب.رشته......................................................................................................................................190
فرم.گواهي.تأيید.سهمیه.وقوع.بالياي.طبیعي.آسیب.جاني.و.مالي)سیل.و.زلزله(........................................................191

1
2

روش.و.نحوه..انتخاب.رشته.در.آزمون.سراسری..........................................................4

  انتخاب رشته، تصميم گيري براي بخشی از زندگي تحصيلي است. 
براي اين تصميم گيري، شما بايد: 

- عالقه ها و توانائي هاي خود را بشناسيد، 
- براي آيندة خود برنامه داشته باشيد، 

- رشته هاي دانشگاهي را بشناسيد.
و سرانجام طبق عالقه ها و توانائي هاي خود و با توجه به برنامه اي كه براي آيندة خود داريد، رشته هاي مناسبي را انتخاب كنيد.

مهلت  انتخاب رشته) 2  مهر تا 5 مهر(
زماني است براي اينكه رشته هاي انتخابي خود را به سازمان سنجش اعالم كنيد.

راهنماي عملي انتخاب رشته
با مطالعة اين دفترچه، شما با مراحل عملي و نكته های كاربردی برای انتخاب رشته در آزمون سراسري آشنا مي شويد.

بخش پيوست ها )مشخصات و شرايط دانشگاه ها و موسسات( در قالب فايلpdf  بصورت جداگانه  و با ويرايش جديد از تاريخ 
1399/6/31در سايت اين سازمان بارگذاري شده است.
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مقدمه:
با سللالم  و  آرزوي  موفقيت  براي  شما متقاضيان در آزمون  سراسري   و با اين  اميد كه  داوطلبانی 
كه مجاز به انتخاب رشللته شللده اند، انتخاب رشللته آگاهانه و صحيح انجام دهند تا در آينده 
بتوانند در سللنگرهاي  علم و ايمان، پاسللداراني  شايسللته  براي  حفاظت  از حريم  اسالم  و تداوم 
 بخش  دستاوردهاي  انقالب  اسالمي  در دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  باشند، نظر داوطلبان 
 گرامي  را به  نكات  مندرج در اين دفترچه راهنما معطوف مي دارد. مطالعه توضيحات اين دفترچه 

براي داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده اند، الزامي است.
توضيح اصطالحات مورد استفاده در اين دفترچه

پذيرش بومي) استاني، ناحيه اي و قطبي( – رشته هاي تحصيلي دوره روزانه بر اساس پراكندگي در 
سللطح كشور به استاني، ناحيه اي و قطبي تقسيم مي شوند. با هدف افزايش احتمال قبولي داوطلبان 
در محل سكونت خود، بخش بيشتری از ظرفيت اين نوع رشته ها به داوطلبان بومي اختصاص دارد.  
رشته محل-  هنگامي كه رشتة تحصيلي و محل تحصيل هر دو مورد نظر است، از عنوان رشته 
محل استفاده مي شود. زبان و ادبيات فارسي يك رشتة تحصيلي است، اما رشتة زبان و ادبيات 
فارسللي دانشللگاه تهران، يك رشته محل است. هر رشللته محل با يك كد عددي پنج رقمي 

مشخص مي شود كه به آن كد رشته محل گفته مي شود.
دوره هاي تحصيلي- دوره هاي آموزشي در دانشگاه ها، بر اساس تفاوت آنها از جنبه هاي آموزشي 
و غيرآموزشي به دوره هاي مختلف تحصيلي دسته بندي مي شود. مهم ترين دوره هاي تحصيلي 
عبارتند از روزانه، نوبت دوم)شبانه(، غير انتفاعی، پيام نور، مجازي غيرانتفاعي، پرديس خودگردان 

و شهريه پرداز.   آشنايی با دوره های تحصيلی صفحات 33 تا 38

جدول زمان بندي انتخاب رشته تا اعالم نتايج آزمون سراسري سال 1399

تاريخموضوع

2 مهر  لغایت 5 مهر/1399 انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان

 اعالم اسامی معرفی ش�دگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی
13 مهر ماه /1399دارای شرایط خاص

هفته اول/ آبان ماه /1399 اعالم نتایج نهایي آزمون

هفته دوم/ آبان ماه /1399استقرار كارنامه نهایي بر روي وبگاه سازمان سنجش

 خريد كارت اعتباری نكته بسيار مهم

 ممنوعيت

 مقررات وظيفه عمومی

 مراجعه به صفحه ديگر

 نكته كاربردی برای انتخاب رشته

 زمان های مهم

نمادهای گرافيكی مورد استفاده در اين دفترچه
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روش و نحوه انتخاب رشته در آزمون سراسری
پذيرش در رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از طريق آزمون سراسري به دو روش صورت مي گيرد: 
1- رشته هاي با آزمون: رشته هايي كه مالك پذيرش آنها، مالك حاصل از آزمون و تأثير سوابق تحصيلي مي باشد 

و كليه رشته هاي موجود در اين دفترچه راهنما با اين روش پذيرش مي شود.
2- رشللته هاي صرفاً با سللوابق تحصيلي )بدون آزمون(: رشته هايي است كه مالك پذيرش در آنها با معدل كتبي 
نهايي  ديپلم انجام مي شود كه در سال جاري پذيرش در اين رشته ها از رشته هاي با آزمون منفك گرديد و داوطلبان 
مي توانند براي ثبت نام و  انتخاب رشته هايي كه پذيرش آنها صرفاً با سوابق تحصيلي انجام مي شود، با مراجعه به 
سللامانه پذيرش اين رشته ها در سايت اين سازمان  تا تاريخ 1399/7/7، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام 

كنند.
 در صورتي كه داوطلب در هر دو روش پذيرش  فوق در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرارگيرد، منحصراً مي تواند 

در يكي از رشته هاي قبولي ثبت نام و ادامه تحصيل نمايد.

.فصل اول: توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش و مسير انتخاب رشته

دريافت كارنامه
 صفحه 5 را ببینید

انتخاب و اولويت بندي كد رشته ها از همة دوره هايي كه طبق كارنامه مجاز شده ايد

انتخاب رشته اينترنتی
اعالم رشته هاي انتخابي به سازمان سنجش در فرم انتخاب رشته

مراحل انتخاب از مجموعه رشته  محل ها

مطالعة دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری
در اين دفترچه مقررات و ظرفیت رشته های با آزمون وجود دارد. ضمناٌ دفترچه شرايط و 

ضوابط دانشگاه ها و موسسات در قالب فايلpdf  بصورت جداگانه  و با ويرايش جديد از تاريخ 
1399/6/31در سايت اين سازمان بارگذاري شده است.
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بخش اول: راهنمای عملی انتخاب رشته

چگونه كارنامه  آزمون سراسری  را دريافت كنيم؟ 
براي هر داوطلبي كه در جلسة آزمون سراسري حاضر شده باشد، كارنامه صادر مي شود.  

قبل از دريافت كارنامه اين اطالعات را آماده كنيد.
 شماره شناسنامه

 شماره ملی
 شماره پرونده )اين شماره را باالی رسید ثبت نام می توانید ببینید(

 شماره داوطلبی
 كد رهگيری ثبت نام )يا سريال ثبت نام(

 بللراي دريافللت كارناملله بايللد وارد وبگاه سللازمان سللنجش آموزش كشللور به نشللاني
www.sanjesh.org شويد.

سيستم پاسخگويي مطلب ويژه

سراسری

دسترسی سريع

 در صفحة اصلي وبگاه سللازمان سللنجش، ازسللتون سمت راست و يا سللتون وسط با عنوان 
سراسری وارد صفحة اختصاصی آزمون سراسری)صفحة زير( شويد.   

كارنامه اعالم نتايج مرحله اول آزمون سراسری سال 1399



6          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1399

از صفحه اختصاصی آزمون سراسللری، از قسللمت اعالم نتايج، وارد صفحه اصلی كارنامه اوليه 
اعالم نتايج آزمون سراسری سال 1399 )صفحه زير( می شويد. 

روش های دريافت كارنامه
در صفحة اعالم نتايج اوليه آزمون سراسري، به يكی از سه روش زير مي توانيد كارنامه تان را 

دريافت نماييد: 
روش اول- وارد كردن شماره داوطلبی و شماره شناسنامه و سال تولد

روش دوم- وارد كردن شماره پرونده ، كد رهگيری ثبت نام)شماره 16 رقمی( و شماره شناسنامه
روش سوم- وارد كردن شماره پرونده ، شماره سريال ثبت نام)شماره 12 رقمی( و شماره شناسنامه

- وارد كردن تصوير كد امنيتی
اگر داوطلبي درچندگروه آزمايشي آزمون داده و از روش اول قصد دارد كارنامه ي خود 

را دريافت نمايد بايد شماره داوطلبي گروه اصلي )تجربي، رياضي، انساني( را وارد نمايد.

اگر اطالعات ثبت نامي خود را فراموش كرده ايد.
اگر اطالعات ثبت نامي خود را در دسترس نداريد، اين اطالعات را از دو راه مي توانيد دريافت كنيد:
راه اول- وارد سامانه پاسخگويی سازمان سنجش به نشاني)http://request.sanjesh.org( شويد.  
- اگر قبال در اين سللامانه عضو نبوده ايد، الزم اسللت با وارد كردن اطالعات فردی در اين 

سامانه عضو شويد. 
- بعد از عضويت، رمز عبور به رايانامه)ايميل( شما فرستاده می شود )در وارد كردن ايميل 

معتبر دقت كنيد(.
- با نام كاربری)كه خودتان انتخاب می كنيد( و رمز عبور، می توانيد وارد سامانه شويد.

- در قسللمت درخواست جديد و پس از انتخاب آزمون و سال، اطالعات ثبت نامی خود را 
می توانيد ببينيد.        

راه دوم- می توانيد با تلفن گويای روابط عمومی سللازمان سللنجش
) 42163-021( تماس بگيريد. 

اين تلفن به دليل مراجعة زياد ممكن است اشغال باشد.
در صورتی كه با اين تلفن تماس گرفتيد:

- ابتدا كليد 1)آزمون سراسری( وسپس كليد 3 را انتخاب كنيد.
- سپس كد ملی و سريال شش رقمی شناسنامه تان راوارد كنيد.
- پس از انجام مراحل باال، اطالعات ثبت نامی شما اعالم می شود.

سيستم پاسخگويي

سراسری

دسترسی سريع
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كارنامه آزمون سراسري، چه اطالعاتي به ما مي دهد؟

اطالعات كارنامه، 
هم نتيجة عملكرد شما را در آزمون سراسري و هم موقعيت شما را در مقايسه با شركت كنندگان 

ديگر نشان مي دهد. 
هرچه بهتر از اطالعات كارنامه تان اسللتفاده كنيد، در انتخاب رشللته هاي دلخواه خود موفق تر 

خواهيد بود. 
كارنامه قسمت ها يا بندهايی دارد كه در ادامه با همة اطالعات كارنامه و كاربردهاي آن آشنا مي شويد.

               برای جلوگيری از سوء استفاده، اطالعات شخصی كارنامه تان را در اختيار مراكز و افراد ناشناس قرار ندهيد.
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بند اول كارنامه-  هرگونه مشكل يا سوالي دربارة اطالعات كارنامه تان داشته باشيد تا تاريخ 
99/7/5 مي توانيد به سازمان سنجش اطالع بدهيد.

براي اين كار بايد از سيستم پاسخگويي كه در صفحة اصلي وبگاه سازمان سنجش قرار دارد 
اقدام كنيد.   توضيح در صفحه 6

بند دوم كارنامه- اطالعات ثبت نامي و آزموني شللما  مشللخص و ارائه شللده اسللت كه الزم 
است به اين توضيحات توجه كنيد. هم چنين  سهمية نهايی كه براساس آن گزينش می شويد، 
مشخص شده است. سهمية شما با توجه به اطالعاتي كه هنگام ثبت نام به سازمان سنجش اعالم 

كرده ايد)و تأييد ارگان مربوط( تعيين شده است. 
باتوجه به عدم پذيرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگيری از شيوع ويروس كرونا و در جهت 
تسريع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الكترونيكی، متقاضيان می توانند به سيستم پيشخوان 
 http://darkhast.sanjesh.org :خدمات الكترونيكی سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس 
مراجعه و درخواستهاي خود را به همراه مستندات الزم ثبت نمايند. پس از ثبت درخواست، برای 
داوطلب شماره نامه و كدرهگيری از طريق پيام كوتاه ارسال می شود. داوطلبان می توانند پس 
از دريافت شماره و كد رهگيری از طريق پيام كوتاه، به پورتال رهگيری الكترونيكی مكاتبات به 
آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرين وضعيت درخواست خود مطلع شوند.

- می دانيد كه ظرفيت رشته ها بين سهميه ها تقسيم می شود.
- داوطلبان هر سللهميه در ظرفيت مختص آن سللهميه با هم رقابت می كنند. اما در بخشي از 

ظرفيت )سهميه آزاد( همه داوطلبان بدون توجه به سهميه با هم رقابت مي كنند.
 براي آشنايي با سهميه ها صفحة 18 را مطالعه كنيد.

در بند سوم كارنامه - اطالعات تحصيلي داوطلب ارائه شده است.
در بند چهارم كارنامه- استان، ناحيه و قطب بومي شما مشخص شده است. 

با انتخاب رشته هاي با گزينش بومي، احتمال قبولي شما دردانشگاه های منطقه بومی تان يا مناطق 
نزديك به آن بيشتر مي شود.

در اين دفترچه راهنما در جدول رشته هاي هر يك از گروه هاي آزمايشي، نوع گزينش كشوري 
يا بومي)استانی، ناحيه ای يا قطبی( و زيرگروه آن مشخص شده است.

 اگر در تصميم گيري خود براي انتخاب رشته، در موقعيتي قرار گرفتيد كه بخواهيد بين رشته محل 
بومي و غير بومي يكي را انتخاب كنيد، بايد بدانيد كه احتمال قبولي شما در رشته محل هاي بومي 

بيشتر از غير بومي است.
 براي آشنايي با رشته هاي بومي و كشوري و مقررات آنها، صفحة 24 را مطالعه كنيد.  

بند پنجم كارنامه- وضعيت پذيرش رشته هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي
داوطلبللان مللي تواننللد براي ثبت نللام و انتخاب رشللته هايي كلله پذيرش آنهللا صرفًا با 
سللوابق تحصيلي انجام مي شللود، با مراجعه به سامانه پذيرش اين رشته ها در سايت اين 

سللازمان تا تاريخ 1399/7/7، نسللبت به ثبت نام و انتخاب رشللته اقدام كنند.
بند ششم كارنامه- اعالم عالقه مندي

 اين قسمت هم طبق اطالعاتي است كه هنگام ثبت نام به سازمان سنجش اعالم كرده ايد.
 داوطلباني مي توانند از مجموعه رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي انتخاب نمايند كه در رديف 

زير آن، كلمة بلي درج شده باشد.  
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 اگر در زمان ثبت نام به هر دليلي عالقه مندي خود را به دوره های غيرانتفاعی و پيام نور 
اعللالم نكرده ايد. مي توانيد با پرداخت هزينللة مربوط، اعالم عالقه مندي نماييد)در محدوده 

زمانی انتخاب رشته(. 
مراحل ثبت اعالم عالقه مندي به رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي

برای پرداخت هزينه، از صفحه اصلی وبگاه سازمان سنجش، 
از قسمت خريد كارت اعتباری می توانيد اقدام كنيد.

هزينه ثبت اعالم عالقه مندی به  رشته های پيام نور و غير انتفاعی مبلغ 
186/000 ريال )معادل هجده هزار و ششصد تومان( است.

بند هفتم كارنامه- اطالع از مجاز بودن انتخاب ها براي رشته هاي با آزمون 
 اين بند نشان مي دهد طبق نتايج آزمون، شما از چه دوره هاي تحصيلی مي توانيد انتخاب رشته كنيد. 
 اگر در چند گروه آزمايشي شركت كرده باشيد، وضعيت آزمون هاي شما، به ترتيب در چند 

رديف نشان داده مي شود. 

 هر داوطلب فقط از دوره هايي كه مجاز شده است مي تواند انتخاب رشته نمايد.
 مجاز شللدن به اين معني است كه شما در آن دوره، حداقل نمرة الزم)و البته ساير شرايط و 

ضوابط( را به دست آورده ايد و بنابر اين مي توانيد از آن دوره ها، رشته هايي را انتخاب نماييد.
- تنها شرط انتخاب رشته، مجاز بودن نيست، هر كدام از دوره هاي تحصيلي شرايط و مقرراتي 

دارند كه پيش از انتخاب رشته از آن دوره ها، الزم است به آنها توجه كنيد.
- اگر از دوره اي كه مجاز به انتخاب رشته نيستيد، رشته اي را انتخاب نماييد، سامانه انتخاب 

رشته، به شما اجازه انتخاب نمی دهد.
- براي انتخاب رشته هاي پيام نور، غيرانتفاعي و دانشگاه فرهنگيان مجاز بودن كافي نيست، بلكه 

بايد عالقه مندي تان را هم اعالم كرده باشيد. 
- برای اعالم عالقه مندی به رشته محل های دانشگاه فرهنگيان، می توانيد از قسمت خريد كارت 

اعتباری مبلغ 93/000 ريال )معادل نه هزار و سيصد تومان( اقدام نماييد.
 براي آشنايي با مقررات دوره هاي تحصيلي، صفحه 33 تا 38 را مطالعه كنيد.

بند هشللتم كارنامه- در صورت مجاز شللدن در دانشللگاه آزاد اسللالمي مي توانيد رشته هاي 
پزشكي، دندانپزشكي، داروسللازي و دامپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي را در انتخاب هاي خود 

براساس دفترچه راهنماي انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش كشور انتخاب نماييد.
بند نهم كارنامه - وضعيت پذيرش رشته هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي

داوطلبان مي توانند براي ثبت نام و انتخاب رشته هايي كه پذيرش آنها صرفاً براساس سوابق 
تحصيلي انجام مي شللود، با مراجعه به سللامانه پذيرش اين رشته ها در سايت اين سازمان تا 

تاريخ 1399/7/7 نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.

سيستم پاسخگويي

سراسری

دسترسی سريع

خريد كارت اعتباری
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بند دهم كارنامه- وضعيت اعمال سوابق تحصيلي
دانش آموزان بايد قبالً در تاريخي كه اعالم شللده سللوابق تحصيلي خود را در وبگاه آموزش و پرورش 
ديده و آن را تأييد كرده باشند. اطالعات اين قسمت مخصوص كساني است كه ديپلم خود را از سال 
1384 به بعد و مدرك پيش دانشگاهي خود را از سال 1391 به بعد گرفته اند و فقط نشان مي دهد 
سوابق تحصيلي آنها به سازمان سنجش رسيده و تأثير مثبت آن در نمره كل نهايي، بررسي شده است.

 بند يازدهم كارنامه- وضعيت رتبه و نمره كل
 در اين قسللمت می توانيد وضعيت رتبه در منطقه يا سهميه نهايی، رتبه كشوري)بدون سهميه( 
و نمره كل نهايي خود را در هر زير گروه  مشاهده كنيد. كساني كه در دو يا سه گروه آزمايشي 

شركت كرده اند، براي هر گروه آزمايشي جدولي جداگانه دارند. 
 در رديللف اول و دوم اين بند، ميزان تأثير سللوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشللگاهي براي 
داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي را مي بينيد. اطالعات مربوط به سوابق تحصيلی فقط 

براي آگاهي شماست و كاربردي در تصميم گيري براي انتخاب رشته ندارد. 

مهم ترين معيار شللما براي انتخاب رشللته، رديف سللوم اين جدول، يعني رتبه در سللهميه و 
زيرگروه هاي مقابل آن است.

 مي دانيد كه با توجه به ضريب درس ها، هر گروه آزمايشي چند زير گروه دارد. هر داوطلب 
به تعداد زير گروه ها، رتبه دارد.

 براي انتخاب هر رشته، بايد بدانيد آن رشته، در كدام زير گروه قرار دارد و وضعيت شما در 
آن زير گروه چگونه است.

احتمال قبولي شما در زيرگروهي كه رتبة بهتري داريد)عدد كمتر( بيشتر است.
 براي آشنايي با زير گروه ها، رتبه و نمره كل صفحه 27 را مطالعه كنيد. 

بند دوازدهم كارنامه- نمره هاي خام درس هاي امتحاني
در اين قسمت نمرة خام)نمرة درصدي( درس هاي امتحاني خود را مي بينيد. براي داوطلبان گروه هاي 
آزمايشي علوم رياضي و فني )داوطلبان نظام آموزشي غير 3-3-6(، علوم تجربي )داوطلبان نظام 
آموزشللي غير 3-3-6( و علوم انساني )داوطلبان هر دو نظام آموزشي( در ذيل نمره خام هر يك 
از دروس تخصصي، نمره هم ترازي )مالك عمل( نيز درج شده است كه نمرات هم ترازي، مالك 
عمل براي محاسللبه نمرات كل نهايي هر داوطلب در هر زيرگروه مي  باشد. در 3 گروه آزمايشي 
علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني، نمرات خام دروس تخصصي دو نظام آموزشي ابتدا 
با روش هاي آماري مطابق با اصول سنجش و اندازه گيري، هم تراز مي شود )در صورت هم تراز شدن 
نمللرات، نمرات حاصل از  هم ترازي در كارنامه نتايج علمللي داوطلبان ذيل نمرات خام هر درس 

درج شده است(، سپس نمرات حاصل از هم ترازي باهم براي هر دو نظام تراز مي شود.
بند سيزدهم كارنامه: نمرة كل و رتبه ها

يللن  تر ال با
نمره كل شما در 
بين زيرگروه ها

نشان  رتبه  اين 
مي دهللد در بين همة 
كسللاني كلله بللا هم 
در يك سللهميه قرار 
داريللد، نفللر چنللدم 

هستيد.

اگر سللهميه بندي نباشللد، اين 
رتبة شماست. اين رتبه فقط براي اطالع 
شما اعالم مي شود و شما براي انتخاب 
رشللته بايد به رتبة خود در سللهميه و 

رتبه در زيرگروها توجه كنيد.

اين رتبه مربوط به آخرين داوطلبي است 
كه در سهمية شما مي تواند انتخاب رشته كند. 
اگر رتبة شما بيشتر از رتبة آخرين نفر باشد، 
به اين معني اسللت كه نمي توانيد از دوره هاي 
روزانه و نوبت دوم)شبانه( رشته انتخاب كنيد. 

10

11

نشللان  عللدد  ايللن 
مي دهللد در سللهميه اي كه 
شللما در آن قللرار داريللد 
چند نفللر با يكديگر رقابت 

مي كنند.

اين عددها نشللان 
مي دهللد كه شللما در هر 
زيللر گللروه نفللر چندم 

هستيد)البته در سهميه خود(.
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 ممكن است داوطلبانی به دليل نمره كل مشابه، رتبه مشابهی داشته باشند)در يك سهميه(. 
 رتبه داوطلبان از سهميه های مختلف، باهم قابل مقايسه نيست. 

  داوطلبان سراسر كشور را با رتبه كشوری می توان با يكديگر مقايسه نمود. 
بند چهاردهم كارنامه: برای داوطلبان عالقه مند به اسللتفاده از نرم افزارهای مشاوره ای- برای 
پيش بينی احتمال قبولی در رشللته ها- سيسللتم انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش به دليل 

استفاده از اطالعات واقعی داوطلبان معتبرترين مرجع می باشد.  
بند پانزدهم كارنامه: كد دسترسي براي انتخاب رشته در سايت دانشگاه آزاد اسالمی

داوطلبان در مهلتی كه دانشگاه آزاد اسالمی اعالم مي كند، می توانند با كدی كه در اين كارنامه در اختيارشان 
گذاشته شده است، در سامانة انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمی وارد شوند و انتخاب رشته نمايند.

 بر اساس مصوبه جلسه 22 مورخ 98/9/30 شوراي سنجش و پذيرش دانشجو  متقاضيان گروه 
آزمايشي علوم تجربي كه در كارنامه اعالم نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده اند توجه داشته 
باشند كه رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسللازي و دامپزشكي مراكز دانشگاه  آزاد اسالمي 
درهمين دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج شده است. لذا الزم است درصورت تمايل به انتخاب 
كدرشته محلهاي فوق مربوط به دانشگاه آزاد اسالمي، اين كدرشته محلها را به همراه ساير كدرشته 

محلهاي انتخابي در فرم انتخاب رشته با توجه به اولويت  دلخواه درج نمايند.
 براي اطالع از جزييات انتخاب رشتة دانشگاه آزاد اسالمی بايد به وبگاه اين دانشگاه به نشاني

)www.azmoon.org( مراجعه كنيد.
چگونه انتخاب رشته كنيم؟

همة داوطلبان)چه آنها كه در يك گروه آزمايشللي شللركت كرده اند و چه آنها كه در دو يا سلله 
گروه آزمايشي شركت كرده اند(، در يك فرم و حداكثر تا 150 رشته محل مي توانند انتخاب كنند.
 رشته محل هاي مورد نظر خود را از دفترچة راهنمای انتخاب رشته، بخش ظرفيت ها، مربوط به 

هرگروه آزمايشي، انتخاب كنيد.
 بللراي انتخاب رشللته از دوره هاي مختلف)روزانه، نوبت دوم، پيام نللور و دوره هاي ديگر( به 

شرايط اختصاصي هر دوره در اين دفترچه توجه كنيد. 
 شرايط بعضی از اين دوره ها را در صفحه 33 تا 38 ببينيد.

 براي جلوگيري از اشتباه، بهتر است قبل از ورود به سامانة اصلي انتخاب رشته، رشته هاي انتخابي 
خود را با كد مربوط به هر رشته، به ترتيب عالقه مندي در پيش نويس انتخاب رشته وارد كنيد.

 پيش نويس انتخاب رشته در آخر اين دفترچه  
- پس از نهايي كردن رشته هاي انتخابي و اطمينان از ترتيب انتخاب هاي خود، آنها را در سامانة 

اصلي انتخاب رشته، به سازمان سنجش اعالم كنيد. 
- به ياد داشللته باشيد، در فرم انتخاب رشته، اولويت)ترتيب( رشته هايي كه انتخاب مي كنيد، 

فقط نشان دهندة عالقه مندي شماست و تأثيري در افزايش احتمال قبولي ندارد.
- اگر نمره و شرايط الزم براي قبولي در رشته اي را داشته باشيد، اين رشته را در هر اولويتي)اول 

يا صد و پنجاهم( انتخاب كنيد، احتمال قبولي شما در آن رشته بيشتر نمي شود. 
- در مجموعه رشته هايي كه انتخاب مي كنيد، اولين رشتة انتخابي، نشان دهندة بيشترين عالقة 

شما و آخرين رشتة انتخابي، نشان دهندة كمترين عالقة شما است.
- اگر در مجموعه رشته هايی كه انتخاب كرده ايد، شرايط قبولي در چند رشته را داشته باشيد، 

سازمان سنجش اولين رشته را به عنوان رشتة قبولي اعالم مي كند.

               به رشته هايي كه انتخاب مي كنيد و ترتيب آنها در فرم انتخاب رشته دقت كنيد.

- شللما می توانيد در محدودة زماني انتخاب رشللته)از 99/7/2  تا 99/7/5( تا هشللت نوبت 
رشته های انتخابی خود را ويرايش نماييد.

- فراموش نكنيد، بعد از پايان مهلت ويرايش، امكان جابجايي رشته هاي انتخابي در فرم انتخاب 
رشته نيست. 
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- پس از اعالم نتايج نهايي)درهفته اول آبان ماه 99(، امكان تغيير رشتة قبولي، در بين مجموعه 
رشته هايي كه انتخاب كرده ايد نيست.

چگونه رشته هاي انتخابي خود را به سازمان سنجش اعالم كنيم؟ )انتخاب رشتة اينترنتي(
پس از انتخاب كدرشته محل ها از دفترچة راهنمای انتخاب رشته در پيش نويس و اطمينان از رشته هاي 

انتخابي خود و ترتيب عالقه مندی به رشته ها، وارد صفحة انتخاب رشتة سازمان سنجش شويد.
ابتدا از صفحه اصلی وبگاه سازمان سنجش وارد صفحه آزمون سراسری شويد.

در صفحة آزمون سراسری، وارد صفحه انتخاب رشته شويد. 

از صفحه انتخاب رشللته های تحصيلی آزمون سراسللری، بعد از چند مرحله وارد صفحه اصلی 
انتخاب رشته می شويد.
صفحه اطالعات آزمون

 در اين صفحه فرصت زماني انتخاب رشته و شماره تماس براي رفع اشكاالت احتمالی اعالم شده است.

مهلت انتخاب رشته از روز  شنبه 29 شهريور ماه 1399 تا پايان روز سه شنبه 1 مهر ماه 1399 می باشد.

سراسری

در صفحة اصلي وبگاه 
سللازمان سللنجش، از اينجا 
مي توانيد وارد صفحة آزمون 

سراسری شويد. 
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- اگللر )طبق بند هفتم كارنامه( مجاز به انتخاب دوره های پيام نور و غير انتفاعی يا دانشللگاه 
فرهنگيان شده ايد ولی قبالً در زمان ثبت نام، عالقه مندی خود را اعالم نكرده ايد، در اين صفحه 
می توانيد از پيوند)لينك( خريد كارت )سللمت راسللت صفحه( هزينة آن را پرداخت نماييد تا 

بتوانيد از اين دوره ها هم، رشته محل هايي را انتخاب كنيد.

ورود به سيستم انتخاب رشته
 با تأييد اين مورد كه اطالعيه  ها و اين دفترچة راهنما را مطالعه كرده ايد، به صفحة بعدي وارد 

می شويد.
 

 از اين صفحه، به سه روش مي توانيد وارد سيستم انتخاب رشتة خود شويد. 
روش اول- سريال ثبت نامي)12 رقمي( + شمارة شناسنامه

روش دوم- شمارة پرونده+ كد ملي + سريال شناسنامه
روش سوم- شمارة رهگيري ثبت نام)16 رقمي( + كد ملي

به يكی از روش های باال، به صفحة بعدي به نام صفحه اطالعات داوطلب، وارد می شويد.

صفحه اطالعات داوطلب
 در اين صفحه اطالعات شخصی شما نمايش داده می شود. اگر اطالعات مربوط به شما صحيح 

است، آن را تاييد كنيد تا وارد صفحة بعدي شويد.
 در پايين صفحة اطالعات داوطلب، معدل كتبي ديپلم و عنوان ديپلم شما درج شده است. اگر 

اشكالي در آن مي بينيد، مي توانيد آنها را اصالح كنيد.
 بند ديگر مربوط به داوطلبان اتباع خارجي است كه بايد تكميل شود.

پس از تكميل و تأييد، اطالعات داوطلب، وارد صفحه اصلي انتخاب رشته مي شويد.
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صفحه اصلی انتخاب رشته
اگر قصد داريد:

- از دوره های پيام نور، غيرانتفاعي و دانشگاه فرهنگيان، رشته هايي را انتخاب كنيد و تازه هزينة 
آن را پرداخت كرده ايد. الزم است سريال پرداخت مربوط به هركدام را وارد نماييد.

- فراموش نكنيد 17 رشته از گروه هنر آزمون عملی دارد كه برای انتخاب هر يك از آنها بايد 
در آزمون عملی آن رشته شركت كرده و يا شركت نماييد. 

- كساني كه قبالً در زمان ثبت نام عالقه مندي خود را به پيام نور و غيرانتفاعی اعالم كرده اند، 
در اينجا الزم نيست اقدامي نمايند. 

- همة داوطلبان فقط يك فرم انتخاب رشته دارند. حتي اگر در دو يا سه گروه آزمايشي شركت 
كرده باشند.
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نحوة وارد كردن رشته هاي انتخابي در فرم الكترونيك
 در پايين صفحه دو ستون ترتيب اولويت و كد رشته محل قرار دارد. 

 كد)عددي( رشته هاي انتخابي خود را به ترتيب عالقه مندي وارد كنيد.
 با وارد كردن كد هر رشته، عنوان آن رشته، دوره و نام دانشگاه به طور خودكار نمايش داده 

مي شود. با دقت در عنوان رشته، مطمئن شويد كه كد را درست وارد كرده ايد.
 اگر كدي را كه مربوط به گروه آزمايشي شما نيست وارد كنيد چنين پيغامي ظاهر مي شود:

در كد رشته محل هاي مجاز شما، اين كد رشته محل يافت نشد.

 اگر مجاز نباشيد رشته اي را انتخاب كنيد)مثالً در گروه هنر ثبت نام نكرده ايد اما رشته هايي 
از آن گروه را انتخاب كنيد( چنين پيغامي ظاهر مي شود:

اگر در كد و عنوان رشته ها يا ترتيب آنها اشتباهي مشاهده مي كنيد، مي توانيد اشتباهات را اصالح كنيد.

پايان ورود كدهای عددی رشته محل ها
بعد از اينكه كد رشته محل های مورد نظر خود را وارد كرديد، در پايان، با فشردن گزينه تاييد 
و ادامه، رسيد انتخاب رشته كه شامل مشخصات فردی و فهرست رشته هاي انتخابي شماست، 

نمايش داده می شود.

- شللماره پرونده و شللماره رسلليد انتخاب رشللته)كد عددي 15 رقمي( را، كه در باالي اين 
صفحه)رسيد انتخاب رشته( قرار دارد، حتماً يادداشت نماييد.

- اگر چنين رسيدي دريافت نكنيد، انتخاب رشتة شما تمام نشده است.
- بهتر است كه اين صفحه را چاپ و تا اعالم نتيجة نهايي از آن نگهداري كنيد.

- پس از پايان اين مراحل، شما اين امكان را داريد كه تا هشت نوبت وارد صفحه انتخاب رشته 
شويد و رشته هاي انتخابي تان را ويرايش نماييد. 

- امكان هشت نوبت ويرايش در محدودة زماني انتخاب رشته)از 99/7/2 تا 99/7/5( است 
و پس از پايان مهلت انتخاب رشته، امكان تغيير آن نيست.



16          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1399

 بخش دوم - آشنايي با مقررات انتخاب رشتة
در تصميم گيري براي انتخاب رشللته ها، اطالع از مقررات انتخاب رشللته آزمون سراسللري و 
تحصيل در دانشللگاه، مهم و تعيين كننده است. در اينجا با مهم ترين مقرراتي كه مي تواند در 

تصميم گيري شما مؤثر باشد، آشنا مي شويد.

بعضي از شرايط آزمون سراسري، مهم براي انتخاب رشته
 با توجه به قانون اصالح قانون سللنجش و پذيرش دانشللجو در دانشللگاه ها و مراكز آموزش 
عالي كشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شوراي اسالمي، و براساس مصوبه جلسه 21 
شللوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1398/8/1 ميزان و نحوه تأثير سوابق تحصيلي در 

آزمون سراسري سال 1399 به صورت زير مي باشد:
الف( آن دسته از ديپلمه هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي كه ديپلم خود را در سال 1398 و بعد از آن  و در نظام آموزشي جديد )6-3-3( 
اخذ نموده اند و امتحانات دروس پايه دوازدهم آنها به صورت نهايي، سراسللري و كشللوری 
برگزار شللده است، مشمول اعمال سللوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم ) 
پايه دوازدهم -سللال سللوم آموزش متوسللطه نظام جديد 3-3-6( به ميزان حداكثر 30 
درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره كل نهايي 

آنان لحاظ مي شود.
ب( آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي 
كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي دريافت 
نموده اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوری برگزار شده 
اسللت، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم )پايه يازدهم-سال 
سوم آموزش متوسطه نظام قبلي( به ميزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود 

داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
ج( داوطلبللان داراي مدرك پيش دانشللگاهي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انسللاني، 
علوم و معارف اسللالمي و هنر كه مدرك دوره پيش دانشللگاهي خود را از سللال تحصيلي 
91-1390 بلله بعد دريافت كرده اند و امتحانللات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، 
سراسللري و كشللوری برگزار شده است، مشللمول اعمال سللوابق تحصيلي بوده و عالوه بر 
سللوابق تحصيلي بند »ب«، سللوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي به ميزان حداكثر 
5 درصد به نسللبت سللوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره كل 

نهايي آنان لحاظ مي شود.
د( ساير ديپلمه ها )غير از بندهاي الف، ب و ج( مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.

   بر اسللاس مصوبه دوازدهمين و پانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 
1397/4/17 و 1397/10/8 بللا توجلله به عدم وجودمحدوديت نوع ديپلم براي شللركت در 
هريك از گروه هاي آزمايشي آزمون سراسري، دانش آموزان ديپلم فني و حرفه اي و كارو دانش 
كه در اين آزمون شركت نموده اند درصورت تمايل به اعمال سوابق تحصيلي بايستي در امتحان 
نهايي دروس شاخه نظري گروه آزمايشي مربوط شركت كنند، در غير اينصورت مشمول اعمال 

سوابق تحصيلي نيستند.
   بر اسللاس قانون سللنجش و پذيرش دانشجو در دانشللگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور 
مصوب 10 شللهريورماه 1392 مجلس شللوراي اسللالمي، مبنی بر افزايش تدريجي و ساالنة 
تأثير سللابقه تحصيلی در پذيرش دانشجو تا رسيدن به سقف حداقل 85 درصد كل ظرفيت 
پذيرش دانشللجو در كشللور، طبق مصوبات شوراي سللنجش و پذيرش دانشجو، پذيرش در 
رشللته محل هاي صرفًا براساس سوابق تحصيلي، خارج از فرآيند آزمون سراسري و به صورت 
جدا از رشللته محل هاي با آزمون و مسللتقل از اين مرحله با رعايت قوانين و مقررات مربوطه 
و با مالك معدل كتبي ديپلم با توجه به نوع ديپلم داوطلب و رشللته انتخابي وي انجام شللده 
اسللت. اين داوطلبان تا تاريخ 1399/7/7 مي توانند نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام 
كنند. لذا كدرشللته محل هاي مربوط به پذيرش بر اسللاس سللوابق تحصيلي در اين دفترچه 

راهنما درج نخواهد شد. 
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شرط انصراف از تحصيل دانشجويان 
 دانشجويان روزانه )ورودي سال1397 و قبل ازآن( براي شركت دوباره در آزمون سراسري 
عالوه بر داشتن ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه و دفترچه راهنماي ثبت نام، بايد 
تا پايان ارديبهشت ماه سال1399 از تحصيل در رشتة خود انصراف قطعي داده باشند. در غير 

اين صورت، قبولي آنها در رشته جديد باطل خواهد شد.
- به دانشجوياني كه در آزمون سراسري شركت كرده اند اما در زمان اعالم شده انصراف قطعي 

نداده اند، توصيه مي شود انتخاب رشته نكنند.
 شرط انصراف از تحصيل، مربوط به دانشجويان دوره هاي تحصيلي ديگر)غير از روزانه( نيست.

 دانشللجويان فعلي دوره هاي تحصيلي ديگر)به جز دورة روزانه( كه بدون انصراف در آزمون امسللال 
شركت كرده اند، در صورت قبولي، قبل از ثبت نام در رشتة جديد، بايد از رشتة قبلي خود انصراف دهند.

محدوديت های آزمون سال آينده، براي پذيرفته شدگان رشته هاي روزانه امسال 
- براسللاس مصوبه نهمين جلسلله شللوراي سللنجش و پذيرش دانشللجو مورخ 1396/8/20، 
پذيرفته شدگان دوره روزانه آزمون سراسري سال 1399 مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون 
سراسري سال 1400 براي انتخاب رشته هاي دوره روزانه نخواهند بود. بديهي است اين افراد 
در صورت انصراف قطعي تا تاريخ مقرر )مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام سال 
1400( منحصراً مي توانند نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون براي انتخاب ساير دوره ها )به 
جز رشته هاي دوره روزانه( اقدام نمايند.الزم به توضيح است رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگيان 
و تربيت دبير شللهيد رجايي و هم چنين رشللته هاي مربوط به مناطق محروم، زلزله زده و سلليل 

زده، مشمول ضوابط رشته هاي دوره روزانه مي باشند.
- قبولين رشللته هاي دوره روزانه آزمون سراسللري سال 1398، در صورتي كه مشغول به تحصيل 
بوده انللد و تا پايان ارديبهشللت ماه سللال1399 از تحصيل انصراف داده اند، منحصراً در رشللته  

محل هاي دوره هاي غيرروزانه مندرج در اين دفترچه گزينش خواهند شد. 
 مدرك تحصيلي شرط ضروري براي پذيرش

 داوطلبان براي قبولي در دانشگاه بايد يكي از مدارك تحصيلي زير را تا پايان شهريور 1399 
اخذ نمايند:

- يا ديپلم متوسطة نظام جديد آموزشي 6-3-3
- يا ديپلم متوسطة نظام قديم

- يا مدرك پيش دانشگاهي )نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي(
- يا مدرك كارداني )براي داوطلبان ديپلم فني و حرفه اي يا كاردانش(

يادآوري: اگر فردي يكي از اين مدارك را نداشته باشد، حتي اگر در يكی از رشته محل های 
انتخابی خود قبول شود، قبولي او باطل مي شود و نمي تواند در آن رشته ثبت نام كند. در صورت 
قبولي در رشته هايي كه پذيرش آنان از نيمسال دوم سال تحصيلي 99-1400 آغاز مي گردد 
به شرط دريافت مدرك تحصيلي ديپلم نظام آموزشي جديد3-3-6 و يا پيش دانشگاهي و يا 

مدرك كارداني تا تاريخ 1399/11/30، ثبت نام و ادامه تحصيل آنان بالمانع مي باشد. 
وضعيت نظام وظيفه

بر اسللاس اعالم رسللمي سللازمان نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسللالمي ايران 
داوطلبان» مرد« براي شللركت در آ زمون سراسري سللال 1399 الزم بوده به هنگام پذيرش 
در دانشللگاه )قبول قطعي و ثبت نام( شللرايط مندرج در دفترچه ثبت نام و شركت در آزمون 

سراسري )شماره1( را دارا بوده باشند.
شرايط و ضوابط پذيرش اتباع غيرايراني:

     كليه اتباع غيرايراني شللركت كننده در آزمون سراسللري سال 1399، بايد عالوه بر 
دارا بودن شللرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون )مندرج در دفترچه راهنماي شللماره 
1(، الزم اسللت بند مربوط را در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، عالمتگذاري نموده باشللند. 
بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته شدگان نهايي اين آزمون قرار 
گيرند، در زمان ثبت نام بند 30  تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشللند، پذيرش آنان 

لغو خواهد شد.
  فقط »اتباع غير ايرانی مقيم جمهوری اسالمی ايران« و دارای »اقامت قانونی« مجاز به ثبت نام 
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و يا شركت در آزمون سراسري بوده و در صورت شركت اتباع غير ايرانی مقيم ساير كشورها، 
پذيرش آنان »لغو« می گردد.

 اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشللته هاي تحصيلي دانشللگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
در مناطق ممنوعه تردد و اسللكان اتباع خارجي نمي باشللند. بديهي است در صورت پذيرش و 
اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي واقع در مناطق ممنوعه، 
پذيرش آنان در دانشللگاه ها و مؤسسللات آموزش عالي همان سال، »لغو« مي گردد. توضيح و 
فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داوطلبان،  دربخش عمومي صفحه اصلي سايت 

اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است.
  پذيرش اتباع غيرايراني در رشته هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران 
شود )از جمله تعهدات استخدامي( و رشته هاي خاص و غيرمجاز اكيداً ممنوع مي باشد. توضيح و 
فهرست اين رشته ها، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور »در فهرست موضوعات 

عمومي« درج شده است.
  مطابق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كليه پذيرفته شدگان غيرايراني آزمون سراسري 
در دوره هاي روزانه )در كليه رشللته ها و مقاطع تحصيلي غيرپزشللكي( مؤظف به پرداخت شهريه 
تحصيلي طبق مصوبات هيأت امناي دانشللگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
حداكثر به ميزان 80 درصد شللهريه هاي  دوره هاي نوبت دوم )شبانه( مي باشند )در دانشگاه هاي 
علوم پزشكي، پرداخت شهريه تابع مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد(.

آشنايي با سهميه هاي مختلف در آزمون سراسري
در آزمون سراسري، طبق قوانين، ظرفيت رشته محل ها، بين سهميه هاي مختلف تقسيم مي شود. 
شرايط استفاده از سهميه ها، در دفترچة راهنماي ثبت نام به طور كامل توضيح داده شده است. 

در توضيحات زير مواردي كه براي انتخاب رشته اهميت دارد شرح داده مي شود. 

سهميه مناطق
شركت كنندگان متقاضي سهميه مناطق در آزمون سراسري سال جاري با توجه به مالك هاي 
زير جزو يكي از سللهميه هاي مناطق 1، 2 و 3 محسوب گرديده و در كارنامه نتيجه اوليه آنان 

لحاظ گرديده است.
  براي داوطلبان نظام آموزشي جديد 3-3-6، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر 

دبيرستان)پايه دهم تا دوازدهم(.
  براي داوطلبان نظام ترمي واحدي و سالي واحدي آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك 

تحصيلي دوره پيش دانشگاهي و  دو سال آخر دبيرستان.
  براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر 

دبيرستان يا هنرستان.
  در صورتي كه بخش محل اخذ مدرك تحصيلي داوطلبان سللهمية مناطق متفاوت باشللد، 
سهمية داوطلب  بخش محل اخذ مدرك تحصيلي منطقة مرفه تر )حتي يك سال از سه سال( 
تعيين مي شللود. ) بر اسللاس مصوبه جلسه پانزدهم شوراي سللنجش و پذيرش دانشجو مورخ 

)1397/10/08
   فارغ التحصيالن دوره هاي كارداني )فوق ديپلم( پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي، بر اساس 
بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره دبيرستان و يا هنرستان )سال اول، دوم و سوم 

دبيرستان و يا هنرستان(، جزو يكي از سهميه هاي مناطق 1، 2 و يا 3 محسوب مي شوند.
  داوطلباني كه حداقل دو سال از سه سال آخر تحصيل در دوره متوسطه و يا سال آخر دوره 
متوسللطه خود را در خارج از كشللور گذرانده اند، جزو سهميه منطقه 3 محسوب مي شوند.) بر 

اساس مصوبه جلسه يازدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1396/12/22(
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  كليه داوطلبان معلول )نابينا، ناشنوا، نيمه بينا، نيمه شنوا و معلولين جسمي حركتي( جزو سهميه 
منطقه 3 محسوب مي شوند.

سهميه داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگير باليای طبيعی)سيل و زلزله(
بر اسللاس ماده 5 آيين نامه اجرايي مصوبه جلسلله 817 مورخ 1398/3/7 شللوراي عالي 
انقللالب فرهنگي در خصوص ماده واحده تكميل و تعميم شللمول ماده واحده جلسلله 739 
مورخ 1392/8/28 شورا مبني بر اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون سراسري در مناطق 
درگيللر بالياي طبيعي و مصوبه جلسلله 19 مورخ 1398/5/5 و مصوبه جلسلله 23 مورخ 
1399/4/24 شللوراي سنجش و پذيرش دانشجو، حداكثر 5 درصد مجموع ظرفيت دوره 
روزانه دانشگاه هاي واقع در اين استان ها به صورت مازاد بر ظرفيت در رشته های موردنياز 
و پيشللنهادی اسللتانداری ها پس از تائيد شوراي سنجش و پذيرش دانشللجو، به داوطلبانی 
كه شللهر يا بخش »محل اقامت« يا »محل اخذ مدرك تحصيلي سللال آخر دوره متوسطه« 
يللا »محل اخذ مدرك تحصيلي سللال ماقبل آخر دوره متوسللطه« و يا »محل اخذ مدرك 
تحصيلي دو سللال ماقبل آخر دوره متوسللطه« دريكی از شهرها يا بخش های درگير باليای 
طبيعی مندرج در جدول مناطق مشللمول درصفحه بعد باشللد، اختصاص داده می شود. اين 
داوطلبللان مي توانند كدرشللته هاي اختصاصي اين شهرسللتان ها را از بخش هاي مربوط در 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته، انتخاب نمايند.
 دوره تحصيلي در كليه رشته هاي تحصيلي مناطق درگير بالياي طبيعي )زلزله، سيل( همانند دوره 

روزانه رايگان مي باشد.
   شهر و يا بخش محل اقامت در صورتي مالك عمل قرار مي گيرد كه داوطلب مستقالً يا به 
همراه خانواده در زمان وقوع بالياي طبيعي در آن شهرستان يا بخش اقامت داشته و اين موضوع 

مورد تأييد فرمانداري ذی ربط قرار گيرد. 
   داوطلباني كه شرايط استفاده از اين آيين نامه را دارند و در زمان وقوع بالياي طبيعي، 
آسلليب جاني و مالي ديده اند، بايد قبل از انتخاب رشللته گواهي مربوط)نمونه مندرج در 
انتهللاي ايللن دفترچه( را از فرمانللداري محل رخداد حادثه دريافللت و در زمان انتخاب 

رشللته، گزينه مربوط به اسللتفاده از اين سللهميه را انتخاب نمايند. 
   داوطلباني كه با اين سهميه در دانشگاه پذيرفته مي شوند، بايد در زمان قبولي گواهي دريافتي 
فوق را به دانشللگاه محل قبولي تحويل نمايند و اگر فاقد گواهي مورد تائيد فرمانداري باشند، 

قبولي آن ها لغو مي شود و اجازه شركت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت.
   اين ظرفيت در دانشللگاه هاي واقع در مناطق آسلليب ديده همان استان اختصاص مي يابد و 
در صورت نبود رشللته در آن استان، در دانشگاه هاي واقع در استانهاي هم جوار اختصاص داده 
مي شود. اولويت با دانشللگاه هاي واقع در شهر منطقه آسيب ديده، سپس دانشگاه هاي واقع در 

استان مربوطه است.
   اين سهميه زماني اختصاص خواهد يافت كه بالياي طبيعي موجب خسارت های جاني و مالي 

شود به طوری كه اين خسارت ها عمالً موجب وقفه و خلل در تحصيل دانش آموزان شده باشد.
  پذيرش در اين كدرشته محل ها مستلزم كسب حدنصاب 80 درصد گزينش آزاد و در رشته های 

پزشكی، داروسازی و دندانپزشكی كسب حدنصاب 85 درصد گزينش آزاد خواهد بود.
  ميزان تعهد خدمت پذيرفته شللدگان با استفاده از اين سهميه، دو برابر مدت تحصيل است 
كه در زمان ثبت نام بايد تعهد خود را به استانداري مربوطه اعالم و يك نسخه از آن در پرونده 

دانشجو درج شود.
  هرگونه تغيير رشته يا انتقال براي پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه ممنوع است.

  مدت اعتبار سللهميه براي هر منطقه درگير بالياي طبيعي، حداكثر 3 سللال مي باشد. 
در سللال اول وقوع بالياي طبيعي، توسط سللازمان سنجش آموزش كشور اقدام مي شود. 
براي تخصيص سهميه در سال دوم و يا سال سوم از زمان شروع اختصاص سهميه براي 

آن منطقه، در صورت تصويب شللوراي سنجش و پذيرش دانشللجو، اقدام خواهد شللد. 
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جدول مشمول سهميه مناطق درگير بالياي طبيعي )زلزله ،سيل(
بخششهرستاناستانردیف

1
 آذربایجان

شرقي

مرکزی، مهربانسراب
کندوان، ترکمانچایمیانه

مرکزی، نظرکهریزیهشترود

2
 آذربایجان

غربي
 قطور )شهر قطور و تمامیخوی

روستاهای آن(

3
 خراسان
شمالی

مرکزي-گرمخانبجنورد
مرکزي-جرگالن-غالمانرازوجرگالن

مرکزی-سرحد-قوشخانهشیروان
مرکزي-سملقان-مانهمانه و سملقان

خوزستان4

اروندکنار - مرکزیآبادان
جولکی - مرکزیآغاجاری
مرکزی - جایزانامیدیه

الوار گرمسیری - مرکزیاندیمشک
اسماعیلیه - غیزانیه - مرکزیاهواز
دهدز - مرکزی - سوسنایذه

صیدون - مرکزی - میداودباغملک
مرکزی - ویسباوی

بندر امام خمینی - مرکزیبندر ماهشهر
مرکزی - چم خلف عیسیهندیجان
تشان - زیدون - مرکزیبهبهان
گمبوعه - مرکزیحمیدیه
مرکزی - مینوخرمشهر

 سردشت - مرکزی -دزفول
چغامیش - شهیون

بستان - مرکزیدشت آزادگان

 مرکزی - رودزرد - سلطانرامهرمز
آباد - ابوالفارس

مرکزی - دارخوین - خنافرهشادگان

 شاوور - مرکزی - فتحشوش
المبین

شعیبیه - مرکزی - میان آبشوشتر
سویسه - مرکزیکارون

مرکزی - گلگیر - عنبرمسجد سلیمان
حتی - مرکزیاللی

مرکزی - مشراگهرامشیر
عقیلی - مرکزیگتوند
چلو – مرکزی - آبژداناندیکا
مرکزی - رغیوههفتکل
مرکزی - نیسانهویزه

کالپوشمیاميسمنان5

6
 سیستان و
بلوچستان

چابهار
 مرکزي، پالن)روستاي پالن(،
 دشتیاري) روستاهاي نگور،
سند میرثوبان و باهوکالت(

مرکزی، زرآبادکنارک
مرکزی، جلگهدلگان

مرکزی، ساربوک، تلنگقصرقند
بزمانایرانشهر

بخششهرستاناستانردیف

ادامه 6

 ادامه

 سیستان و
بلوچستان

نیکشهر

 مرکزي) روستاهاي چاهان،
 مخت، هیچان و مهبان(، بنت
 )روستاهاي بنت، دستگرد،
 مهمدان، زردآری، سفیدکوه

وحیدربند(
مرکزی، الدیز، ریگ ملکمیرجاوه

مرکزی ) منطقه بنجار( *زابل
مرکزی، ایرندگان، پشتکوهخاش
مرکزی، کتیجفنوج

مرکزی، قرقریهیرمند
مرکزی، صابرینیمروز
مرکزی، جزینکزهک

كرمانشاه7

مرکزی، حمیلاسالم آباد غرب
مرکزی، باینگان، نوسودپاوه

مرکزی، ازگله، زمکانثالث باباجانی
مرکزی، کالشیجوانرود
مرکزی، گهوارهداالهو
مرکزی، شاهوروانسر

مرکزی، قلعه شاهینسرپل ذهاب
مرکزی، سومارقصرشیرین
کوزران، ماهیدشتکرمانشاه
مرکزی، گوآورگیالنغرب

گلستان8

گنبد
مرکزی )شهرگنبد(

 داشلی برون)روستاهای حاشیه
رودخانه گرگانرود(

آق قال

 مرکزی)شهرآق قال و روستاهای
 حاشیه رودخانه گرگانرود(
 وشمگیر)شهرانبارالوم و

 روستاهای حاشیه رودخانه
گرگانرود(

ترکمن
مرکزی)شهربندرترکمن(

 سیجوال)روستاهای حاشیه
رودخانه گرگانرود(

گمیشان

 مرکزی)شهر گمیش تپه و
 روستاهای حاشیه رودخانه

گرگانرود(
 گلدشت)روستاهای حاشیه

رودخانه گرگانرود(

لرستان9

مرکزی، زاغه، پاپی، بیرانوندخرم آباد
مرکزی، شاهیوند، ویسیانچگنی
مرکزی، معموالنپلدختر
مرکزی، خاوه، کاکاونددلفان
مرکزی، سیالخوردورود

مرکزی، سوریرومشکان
جابلقازنا

 مرکزی، زز و ماهرو، ذلقی،الیگودرز
بربرود شرقی، بربرود غربی

مرکزیبروجرد

 مرکزی، طرهان، کوهنانی،کوهدشت
درب گنبد

مرکزی، فیروز آبادسلسله

* داوطلباني كه محل اقامت آنان منطقه بنجار از شهرسللتان زابل مي باشللد در صورت 
درج كدرشللته محل هاي مخصوص مناطق سلليل زده استان سيسللتان وبلوچستان الزم 
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اسللت فرم» گواهي تائيد براي داوطلباني كه در زمان وقوع بالياي طبيعي آسلليب جاني 
ديده انللد« )مندرج در انتهاي دفترچه( را تكميل و پس از تاييد فرمانداري شهرسللتان 
زابل حداكثر تا تاريخ 99/7/12 از طريق سيسللتم ارسللال درخواسللت الكترونيكي به 
آدرس: http://darkhast.sanjesh.org و يا با شماره هاي نمابر 021-88922253، 
36270049 و 36182348 با پيش شللماره 026 به سللازمان سنجش ارسال نمايند. 
در صورت عدم ارسللال فرم، در رشته هاي انتخابي از مناطق مخصوص سيل زده استان 

سيتان و بلوچستان گزينش نخواهند شد.

سهمية مناطق محروم
 براسللاس مصوبه دوازدهمين جلسلله كميته مطالعه و برنامه ريزي آزمون سراسللري مورخ 
1372/1/21، حداقل 40 درصد از ظرفيت كد رشللته محل های ناحيه ای، قطبی و كشللوری 
دورة روزانة دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي واقع در استان هاي ايالم، بوشهر، چهارمحال 
و بختياري، سيسللتان و بلوچسللتان، كردسللتان، كرمانشللاه، كهگيلويه و بويراحمد،لرستان و 

هرمزگان به داوطلبان بومي اين استان ها اختصاص می يابد.
  بللراي اطللالع از جدول ظرفيت هاي اين سللهميه به جدول رشللته هاي تحصيلللي اين دفترچه 

راهنما رجوع شللود.
  براسللاس مصوبه سللال 1392 مجلس شللوراي اسللالمي، مبني بر پذيللرش 30 درصد 
دانشللجوي بومي از محل اصالح قانون عدالت آموزشي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشللكي، در راسللتاي تربيت و تأمين نيروي انسللاني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور، 
مصوبه مربوط را براي رشللته هاي كليه مقاطع گروه علوم پزشكي اجرا مي نمايد. با توجه به 
اهميت شللرايط و ضوابط پذيرش در اين خصوص، داوطلبان ضرورت دارد به شللرايط درج 

شده در فصل دوم اين دفترچه راهنما توجه نمايند. 
 تغيير رشته و يا انتقال پذيرفته شدگان اين سهميه ممنوع مي باشد.

 بر اسللاس مصوبه جلسلله سي و سوم شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ 1366/3/14 
و بلله منظللور تأمين نيروي متخصص اسللتان هاي: ايالم، بوشللهر، چهارمحللال و بختياري، 
سيسللتان و بلوچستان، كردستان، كرمانشللاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان 
در رشللته هاي مورد نياز برحسللب نظر استانداري هاي اين اسللتان ها و به تعداد 500 نفر 
از داوطلبان بومی اسللتان های مذكور در دانشللگاه ها پذيرش مي شللوند. بديهي است كه 
پذيرش در اين رشللته ها به صللورت آزاد و از بين داوطلبان بومی هر يك از اسللتان های 

مذكور انجام  می شللود.
تبصره: تغيير رشته پذيرفته شدگان اين سهميه ممنوع مي باشد و انتقال محل تحصيل منوط به 

موافقت استانداري ها و در محدوده دانشگاه هاي واقع در قطب دانشگاهي مي باشد.
 دوره تحصيلي در كليه رشته هاي تحصيلي مناطق محروم همانند دوره روزانه رايگان مي باشد.

سهميه داوطلبان شهرستان هاي جنوب استان كرمان )جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار جنوب، 
قلعه گنج و منوجان( و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان

 بر اسللاس مصوبه شللصتمين جلسلله كميته مطالعه و برنامه ريزي آزمون سراسللري مورخ 
1388/2/3 و ساير مصوبات، داوطلبان بومي شهرستان هاي مذكور كه حداقل دو )2( شهر از 
چهار )4( شهر »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل 
آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر« و »محل تولد« آن ها يكي از شهرهاي 
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فوق باشند، مي توانند كد رشته هاي اختصاصي اين شهرستان ها را از بخش هاي مربوط در اين 
دفترچه انتخاب نمايند. بديهي اسللت در صورت پذيرفته شللدن در اين كد رشته ها، داوطلبان 
مي بايست گواهي مربوطه را در زمان ثبت نام به موسسه قبولي خود ارائه نمايند، در غيراينصورت 
قبولي آنها لغو مي گردد. ضمناً پذيرفته شدگان مشمول تسهيالت اين سهميه بايد متعهد شوند كه 

به مدت دو برابر مدت تحصيل در مناطق محروم استان خود خدمت نمايند.
 دوره تحصيلي در كليه رشته محل هاي اين سهميه همانند دوره روزانه رايگان مي باشد.

سهمية رزمندگان، ايثارگران و خانوادة شهدا 
سهمية 25 درصد ايثارگران شامل: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، 

جانبازان)با جانبازي 25 درصد به باال(، همسر و فرزندان آنان مي باشد. 
 25 درصد از ظرفيت هر رشته محل، مربوط به اين سهميه است.

سهمية 5 درصد ايثارگران شامل: جانبازان)با جانبازي كمتر از 25 درصد(، همسران و فرزندان 
آنان و همسر و فرزندان رزمندگان)با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه( مي باشد. 

 ايثارگران براي قبولي در هر رشللته محل، بايد حداقل 70 درصد نمره گزينش آزاد در آن 
رشته محل را كسب كنند. 

 سهمية رزمندگان شامل رزمندگان)با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه( مي باشد. 
حد نصاب نمره براي اين داوطلبان 75  درصد نمره گزينش آزاد در رشته محل مورد نظر مي باشد. 

 سهمية خانواده  شهدا شامل: پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد مي باشد.
محدوديت استفاده از سهمية رزمندگان و ايثارگران 

 داوطلبان زير فقط يكبار مي توانند با اسللتفاده از سهمية ايثارگران در رشته هاي دورة روزانه 
و دوبار در دوره هاي ديگر)نوبت دوم)شللبانه(، پيام نللور، غيرانتفاعي، مجازي غيرانتفاعي،پرديس 

خودگردان و شهريه پرداز( پذيرفته شوند:
 شللرايط استفاده مجدد از سللهميه ايثارگران براي رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي، 

همانند ضوابط مربوط به دوره هاي غيرروزانه مي باشد.
 داوطلبان با سهمية رزمندگان بسيجی، وزارت جهاد كشاورزي و ستاد كل نيروهاي مسلح از 

سال 1368 به بعد. 
 داوطلبان با سهميه هاي رزمندگان و ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران )سهميه شاهد( از سال 

1376 به بعد.

تعهدات  پذيرفته شدگان  سهميه هاي  مختلف
 همة پذيرفته شدگان در رشته هاي روزانه )از همة مناطق(، بابت تحصيل رايگان، تعهد دارند 
كه حداكثر يك سال پس از فارغ التحصيلي، در هر منطقه اي از كشور كه دولت در صورت نياز 

براي آنها تعيين مي كند، خدمت نمايند. تعهدهاي ديگر مانع از انجام اين تعهد نمي شود.
 پذيرفته شللدگان دوره هللاي روزانلله كه  از سللهميه  مناطق  2 و 3 )بر اسللاس  ضوابط مربوط 
به  تقسلليم  بندي  سللهميه ها( پذيرفته شللده اند، عالوه  بر تعهدات  شللرعي  و اخالقي  كه  به  عهده  
دارنللد بابت تحصيل رايگان و  امتيازاتي  كه  در پذيرش  سللهميه اي  از آن  برخوردار شللده اند، 
بايد متعهد شللوند كه  پس  از گذراندن  دوره  تحصيلي  در مقطع  رشللته اي  كه  پذيرفته  شده اند 
)بللراي  بللرادران  پس  از انجام  خدمت  وظيفلله  عمومي ( به  مدت  دو برابر زمللان  تحصيل در هر 
يك از نقاط ايران )به تشللخيص سللازمان هاي ذيربط(، نسبت به ايفاي تعهد خود اقدام نمايند. 

تعهدهاي ديگر مانع از انجام اين تعهد نمي شللود.
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تبصره 1:  بر اساس  تصميمات  متخذه  در جلسه  مورخ  1375/9/24 كميته  مطالعه و برنامه ريزي 
 آزمون  سراسري  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي ، پس  از اعالم  نتايج ، هر يك  از پذيرفته شدگان 
 دوره روزانه با سللهميه هاي  ثبت نامي  مناطق  2 و يا 3 كه  حداقل نمره سللهميه آزاد يا منطقه يك 
را دارا باشللند، به ميزان طول مدت دوره تحصيل بايد تعهد خدمت بسللپارند. پذيرفته شللدگان 
كدرشته هاي خاص همانند كدرشته هاي مخصوص داوطلبان استان يا شهر خاص، بورسيه ها و يا 
سهميه مناطق محروم، تعهدات آنان بر اساس قراردادهاي منعقده بين ارگان هاي مربوط صورت 

مي پذيرد و مشمول موارد فوق نمي باشند.
 تبصره 2:  مدت  تعهد براي  استفاده كنندگان  از سهميه هاي  مناطق  2 و 3 در رشته هاي تحصيلي دوره 

روزانه در هر صورت كمتر از 5 سال  نخواهد بود.
  استفاده كنندگان  از سهميه  منطقه يك ، خانواده  شهدا، ايثارگران و رزمندگان در رشته هاي تحصيلي 
دوره روزانه  )بر اساس  ضوابط مربوط به  تقسيم  بندي  سهميه  ها( عالوه  بر تعهدات  شرعي  و اخالقي  كه 
 به  عهده  دارند بايد متعهد شللوند كه  پس  از گذراندن  دوره  تحصيل  در مقطع  رشللته اي  كه  پذيرفته  
شللده اند )براي  برادران  پس  از انجام  خدمت  وظيفه  عمومي ( به  مدت  يك  برابر مدت  زمان  تحصيل  
خود، تعهد مربوط به  استفاده  از آموزش  رايگان  را در مناطقي  كه  وزارتخانه ها و سازمان هاي  ذيربط 

تعيين  مي كنند، خدمت  نمايند. 
 اسللتفاده كنندگان از سللهمية مناطللق 1، 2، 3، خانللواده شللهدا، رزمنللدگان و ايثارگران در 
رشللته هاي تحصيلللي دوره روزانه، در صورتي  كه  ظرف  يك  سللال  پللس  از پايان  دوره  تحصيل  
)بدون  احتسللاب  خدمللت  وظيفه  عمومي  براي  برادران ( از انجام  خدمت به نحو فوق  اسللتنكاف 
نمايند، وزارت ذيربط مجاز و مختار اسللت  كه عالوه  بر اسللترداد دو برابر هزينه  سرانه  دانشجو 
در طول  مدت  تحصيل ، از تحويل  مدارك  تحصيلي  تا انجام  خدمت  يا استرداد مبلغ تعيين شده 

خللودداري    نمايللد.
 بورسلليه  هاي  نهادها و وزارتخانه  ها موظفند بر طبق  قرارداد منعقد شللده  از طرف  سازمان  يا وزارت 

 متبوع  عمل  نمايند.
 پذيرفته شللدگان سهميه ها و كدرشته محل هاي خاص )مانند سهميه مناطق زلزله زده، رشته هاي 
داراي تعهد وزارت بهداشت و ...( تابع قوانين و مقررات مربوط به آن كدرشته محل مندرج در اين 

دفترچه راهنما مي باشند.
 پذيرفته شدگان دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشللكي در دوره هاي غير روزانه، اعم از: نوبت دوم )شللبانه(، پيام نور، غيرانتفاعي، مجازي 

غيرانتفاعي، پرديس خودگردان ، شهريه پرداز و دانشگاه آزاد اسالمي تعهد خدمت ندارند. 
 تذكر  مهم: پذيرفته شللدگان  كليه رشللته هاي  تحصيلي ذيربط در كليه  سهميه هاي  مختلف  بايد 
متعهد شوند كه  پس  از فارغ التحصيل  شدن  در صورت نياز سازمان ها و ادارات  دولتي  و ارگان ها و 
نهادهاي  انقالب  اسالمي  و به  تشخيص  مراجع ذيصالح در صورت  عدم  نياز سازمان ها و ارگان هاي 

 مذكور، در بخش  خصوصي  به تشخيص  و معرفي  وزارت  كار و امور اجتماعي  خدمت  نمايند.

 گزينش بومي

نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي بومي به سهميه هاي مختلف، بر اساس محاسباتی انجام مي شود 
كه اطالع از آن محاسبات كاربردي در انتخاب رشته ندارد. توضيحات زير براي كساني است 

كه عالقه مند هستند در اين باره بيشتر بدانند. 
مهم ترين نكتة كاربردي گزينش بومی، در انتخاب رشته، اين است كه انتخاب رشته هاي بومي 
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احتمال قبولي شما در دانشگاه هاي بومی را افزايش می دهد. 
 هر رشته محل)يك رشته در يك دانشگاه(، ظرفيتي دارد كه ميان سهميه هاي مختلف تقسيم 
مي شللود. در گزينش بومي، بخشللي از ظرفيت هر رشللته محل مخصوص داوطلبان بومي است. 
بنابر اين احتمال قبولي داوطلبان بومي در دانشللگاه هاي اسللتان بومیيا نزديك به آن بيشتر از 

ديگران اسللت. 
براي استفاده از مزاياي گزينش بومي، الزم است اين موارد را بشناسيد:
- منطقه بومي)استان، ناحيه و قطب( خود)در بند پنجم كارنامه(

- بومی بخش يا شهر در رشته محل هايی كه پذيرش بومی شهری يا بخش دارند. 
- رشته هاي بومي واقع در منطقه خود.

- رشته هاي پر طرفدار)در اين رشته ها مزايای بومی گزينی كمتر است(.

نحوة تقسيم رشته ها)كشوري و بومي(  
رشللته هاي موجود در دانشگاه ها به دو دستة كلي كشللوري و بومي تقسيم مي شوند كه روش 

تقسيم ظرفيت آنها در بين سهميه ها، مختلف است.
رشللته هاي كشوري: رشته هايي هسللتند كه در كل كشور، فقط در بعضي از دانشگاه ها وجود 

دارند. مانند رشته هاي دكتري پيوسته بيوتكنولوژي يا باستانشناسي.
رشته هاي بومي: به جز رشته هاي كشوري، رشته هاي تحصيلي دوره های روزانه بر اساس ميزان 

پراكندگي آنها در سطح كشور، به سه نوع رشته هاي استاني، ناحيه اي و قطبي تقسيم مي شوند.
رشته هاي استاني: رشته هايي است كه در بيشتر استان هاي كشور داير است. )مانند كارداني 

حسابداري دوره هاي روزانه(
رشللته هاي ناحيه اي:  رشته هايي اسللت كه  در بيشتر استان ها داير نيسللت ، ولي  در چند استان 
كنارهم)كه  يك ناحيه را تشكيل مي دهند( وجود دارند)مانند رشته های معماری، پزشكی و حقوق 

دوره روزانه(. 
رشته هاي قطبي:  رشته هايي است كه  در بيشتر ناحيه ها داير نيست  ولي  در چند ناحية كنارهم)كه 
 يك قطب را تشكيل مي دهند( وجود دارند)مانند رشته های مهندسی صنايع، فيزيوتراپی و تاريخ 

دوره روزانه(.

 جدول» الف«- نحوة گزينش رشته های تحصيلی دوره های مختلف

نوع گزينشنام دوره

نوع گزینش در رشته هاي روزانه ثابت نیست و در جدول رشته هاي تحصیلي هر روزانه 
یک از گروه هاي آزمایشي، نوع گزینش هر رشته در مقابل آن نوشته شده است.

بومی استانینوبت دوم)شبانه( 

بومی ناحیه ایغیرانتفاعی و پیام نور

مجازي غیرانتفاعي
پردیس خودگردان 

شهریه پرداز )رشته هاي گروه علوم 
پزشکي(

کشوري )بدون بومي گزیني(

کشوري ) بدون بومي گزیني ( در رشته هاي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي دانشگاه آزاد اسالمي
و دامپزشکي
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 نقشة ناحيه ها و قطب هاي بومي

ناحيه6

ناحيه2
قطب3

ناحيه7

ناحيه3
قطب4

ناحيه4

ناحيه8
قطب2

البرز، تهران ، زنجان ، سمنان ، قزوين ، قم  و مركزي.   )1( ناحيه 
آذربايجان  شرقي ، آذربايجان  غربي  و اردبيل .  )2( ناحيه 

اصفهان ، چهارمحال  و بختياري  و يزد.  )3( ناحيه  
سيستان و بلوچستان  و كرمان .  )4( ناحيه  

بوشهر، فارس ، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان .  )5( ناحيه 

كردستان ، كرمانشاه  و همدان .  )6( ناحيه  
ايالم ، خوزستان و لرستان .  )7( ناحيه 

خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي.    )8( ناحيه 
گلستان ، گيالن  و مازندران .  )9( ناحيه 

ناحيه9

قطب1
ناحيه1

قطب5
ناحيه5

با نگاهی به اين نقشه و با توجه به منطقه بومی خود، می توانيد حدس بزنيد احتمال قبولی شما در 
دانشگاه های چه مناطقی بيشتر است.

تعيين استان بومي داوطلب
 مالك تعيين استان بومي سه سال آخر تحصيالت دبيرستان يا هنرستان است.

 در صورتي كه سه سال آخر تحصيالت فرد در يك استان نباشديا در خارج از كشور باشد، 
استان محل تولد، استان بومي او خواهد بود. 

 در صورتي كه محل تولد و سه سال آخر تحصيالت در خارج از كشور باشد، استان بومي 
فرد تهران خواهد بود.
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در آزمون امسللال در بعضی رشللته محل ها مانند بعضی رشللته محل های پزشللكی يا دانشگاه 
فرهنگيان پذيرش به صورت بومی شهريا بخش انجام می شود.

بومي شهر - داوطلبی بومی يك شهر محسوب می شود كه از چهار شهر- محل تولد و سه سال 
آخر تحصيل دوره متوسطه- حداقل دو محل آن همان شهر مورد نظر باشد )بر اساس مصوبه 

جلسه دوازدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/4/17(
بومی بخش- داوطلبی بومی يك بخش محسوب می شود كه از چهار بخش- محل تولد و سه 
سللال آخر تحصيل دوره متوسطه- حداقل دو محل آن همان بخش مورد نظر باشد )بر اساس 

مصوبه جلسه دوازدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/4/17(

نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي كشوري
ظرفيت هر رشته محل از نوع رشته هاي كشوري، بعد از كسر سهميه ايثارگران)25 و 5 درصد(، 
به نسللبت شركت كنندگان هر يك از سللهميه ها)مناطق يك، دو، سه و خانوادة شهدا(، به كل 

شركت كنندگان در هر گروه آزمايشي، تقسيم مي شود.
نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي بومي 

 هر كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي است. توزيع ظرفيت در آزمون سراسري 
متأثر از سهميه ها و گزينش بومي مي باشد )به غير از رشته هايي كه به  صورت خاص از داوطلبان 
برخي اسللتان ها يا شهرستان ها پذيرش مي نمايند(. يعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي 

سهميه هاي مختلف در نظر گرفته مي شود و داوطلبان واجد شرايط در آن پذيرش می شوند. 
 ظرفيت هر كدرشته محل پس از كسر 25 درصدي و 5 درصدي سهميه ايثارگران، با توجه 
به نوع گزينش رشته مطابق جدول )»الف« مندرج در صفحه24(به صورت ذيل در دوره هاي 

مختلف توزيع مي شود:
  در رشته محل هايي كه نوع گزينش آنها بومي )قطبي، ناحيه اي، استاني( بوده، حدود 20 درصد 
ظرفيت به داوطلبان آزاد و مابقي آن به نسللبت تعداد شركت كنندگان هر يك از سهميه هاي 
مناطق يك، دو، سه و خانواده شهدا در بوم مربوطه )قطب، ناحيه، استان( به تعداد كل شركت 

كنندگان آن بوم در هر گروه آزمايشي اختصاص مي يابد.
تبصره 1: براسللاس مصوبات شللوراي عالي انقالب فرهنگي در هر كدرشللته محل مربوط به 
رشللته هاي پرمتقاضي دوره روزانه مطابق جدول )»ب« مندرج در همين صفحه( 40 درصد از 

ظرفيت باقي مانده پس از كسر سهيمه هاي ايثارگران، به داوطلبان آزاد اختصاص مي يابد.
تبصره 2: ظرفيت خالي مانده سللهميه 25 درصدی  ايثارگران، به  داوطلبان دارای سللهميه 5 
درصدی ايثارگران )جانبازان با جانبازی كمتر از 25 درصد و همسر و فرزندان آنان، همسر و 
فرزنللدان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه( تعلق می گيرد و درصورتی كه 
بازهم اين ظرفيت خالی بماند، در مابقی آن داوطلبان بصورت آزاد )بدون توجه به سللهميه و 
بومي گزيني( و تنها بر اساس مالك نمره كل نهايي باالتر در زيرگروه مربوط پذيرش می شوند. 
تبصره 3: اگر سهميه 5 درصد ايثارگران خالي بماند، خالي مانده اين ظرفيت به داوطلبان آزاد 

)بدون توجه به سهميه( اختصاص مي يابد.

جدول»ب« رشته های پُرمتقاضی

عناوين رشته هاگروه آزمايشی

مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسي علوم ریاضی و فنی
معماري و مهندسی صنایع

پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکيعلوم تجربی

حقوق، روانشناسي و حسابداريعلوم انسانی
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آشنايي با زيرگروه، نمره و رتبه ها
زيرگروه:

رشته هاي مختلف تحصيلي كه در هر گروه آزمايشي وجود دارد، به چند مجموعه رشته كوچك تر 
تقسيم مي شود كه به آنها زير گروه مي گوييم. بنابر اين هر گروه آزمايشي چند زير گروه دارد. 

زبانهنرانسانيتجربيرياضيگروه.آزمايشي

چهارپنجپنجپنجسهتعداد.زير.گروه.ها

مالك تقسيم رشته هاي هر گروه آزمايشي، به زيرگروه ها، اهميت)ضريب( مواد امتحاني آزمون براي 
رشته هاي هر زير گروه است. مثالً در گروه رياضي، رشته هايي كه درس رياضي در آنها اهميت خيلي 

زياد، فيزيك اهميتي متوسط و شيمي اهميت كمتري دارد، در يك زيرگروه قرار گرفته اند.
 براي هر زيرگروه،بعد از اينكه نمره هاي خام تراز شد، بر اساس ضريب درس هاي امتحاني و تاثيرمثبت 

سوابق تحصيلي، يك نمره كّل محاسبه مي شود. اين نمرة كل مبناي رتبه بندي در زيرگروه هاست. 
نمرات خام و نمره كل زيرگروه ها: 

 نمره خام در هر درس: با توجه به ضوابط آزمون سراسری برای محاسبه نمره خام در هر درس، 
به هر پاسللخ صحيح 3 امتياز تعلق مي گيرد و به ازاي هر پاسخ غلط يك امتياز كسر مي شود. لذا 

نمره خام در هر درس )اعم از عمومي و اختصاصي( به درصد از رابطه روبرو به دست مي آيد:

  براساس مصوبه جلسه هجدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 98/4/29 درآزمون 
سراسري سال 1399 دو مجموعه سؤال بطور جداگانه  به شرح ذيل تهيه شده بود:  

- يك مجموعه سؤال بر اساس منابع دروس نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي يا نظام قديم.
- يك مجموعه سؤال بر اساس منابع دروس نظام  جديد )6-3-3(.

  داوطلبان مجاز بوده اند بدون توجه به نظام آموزشللي كه در آن تحصيل نموده اند با اعالم 
عالقمندي در بند 19 تقاضانامه ثبت نام به يكي از دو مجموعه سوال فوق پاسخ دهند.

ضمناً از مباحث مشترك دو نظام آموزشي قديم و جديد )3-3-6(، سؤال يكسان طرح شده بود.
مطابق سنوات اخير، ابتدا نمرات خام )حقيقي( محاسبه و سپس براي محاسبه نمره كل، در هر 

يك از گروه هاي آزمايشي نمرات هر درس بصورت جداگانه تراز مي شود. 
 براي داوطلبان گروه هاي آزمايشللي علوم رياضي و فني )داوطلبان نظام آموزشللي غير 6-3-3(، 
علوم تجربي )داوطلبان نظام آموزشي غير 3-3-6( و علوم انساني )داوطلبان هر دو نظام آموزشي( 
در ذيل نمره خام هر يك از دروس تخصصي، نمره هم ترازي )مالك عمل( نيز درج شده است كه 
نمرات هم ترازي، مالك عمل براي محاسبه نمرات كل نهايي هر داوطلب در هر زيرگروه مي  باشد. 
 در 3 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني، نمرات خام دروس تخصصي 
دو نظام آموزشي ابتدا با روش هاي آماري مطابق با اصول سنجش و اندازه گيري، هم تراز مي شود )در 
صورت هم تراز شدن نمرات، نمرات حاصل از  هم ترازي در كارنامه نتايج علمي داوطلبان ذيل نمرات 
خام هر درس درج شده است(، سپس نمرات حاصل از هم ترازي باهم براي هر دو نظام تراز مي شود.

 با توجه به تفاوت ماهيت دروس امتحاني، نمرات دروس مختلف امتحاني در يك گروه آزمايشي 
همانند نيستند. لذا نمرات خام)در صورت هم تراز شدن نمرات، نمرات هم ترازي( در هر درس تراز 
مي شود. براي تعيين نمره تراز، الزم است تمامي نمرات خام كلية داوطلبان در هر گروه آزمايشي 
و هر درس در دسترس باشد؛ بنابراين، يافتن نمره تراز دروس )اعم از عمومي و اختصاصي( توسط 
داوطلب يا هيچ فرد و يا موسسلله اي به جز سللازمان سللنجش آموزش كشور كه اطالعات تمامي 
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شركت كنندگان را در اختيار دارد، امكان پذير نيست.
  نمره كل آزمون در هر زير گروه: 

نمللره كل هر داوطلب در هر زيللر گروه، ميانگين وزني نمرات تللراز دروس عمومي و دروس 
اختصاصي وی با توجه به ضريب هر درس در آن زير گروه مي باشد كه طبق رابطه 1 )مندرج 
در صفحه 29( محاسبه مي شود. بايد توجه شود كه ضريب دروس تخصصي 3 برابر مي شود.

 نمره كل سابقه تحصيلي:
  براي داوطلبان مشللمول اعمال سللوابق تحصيلي داراي ديپلم نظام آموزشللي جديد 6-3-3 
نمره كل سللابقه تحصيلي ديپلم و براي داوطلبان مشللمول اعمال سوابق تحصيلي داراي ديپلم 
نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم و نمره كل سابقه 

تحصيلي پيش دانشگاهي به صورت زير محاسبه مي شود:
الف( نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 در هر زيرگروه: 

ميانگين وزني نمرات تراز هر يك از دروس موثر ديپلم نظام آموزشللي 3-3-6 اسللت كه 
امتحانات آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است و با توجه به ضريب هر 

درس در هر زيرگروه طبق رابطه 2 )مندرج در صفحه 29( محاسبه مي شود.
ب( نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي در هر زيرگروه: 

ميانگين وزني نمرات تراز هر يك از دروس موثر ديپلم نظام آموزشللي سالي واحدي يا ترمي 
واحدي اسللت كه امتحانات آنها به صورت نهايي، سراسللري و كشوري برگزار شده است و با 
توجه به ضريب هر درس در هر زيرگروه طبق رابطه 2 )مندرج در صفحه 29( محاسبه مي شود.

ج( نمره كل سابقه تحصيلي پيش دانشگاهي در هر زيرگروه:
 ميانگين وزني نمرات تراز هر يك از دروس موثر پيش دانشللگاهي است كه امتحانات آنها 
به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است و با توجه به ضريب هر درس در هر 

زيرگروه طبق رابطه 3 )مندرج در صفحه 29( محاسبه مي شود.

ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي:
 با توجه به ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالي كشللور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شللوراي اسالمي و براساس مصوبات بيست 
و يكمين جلسلله مورخ 98/8/1 شوراي سللنجش و پذيرش دانشجو ميزان و نحوه تأثير سوابق 

تحصيلي درنمره كل نهايي داوطلبان در آزمون سراسري سال 1399 به صورت زير مي باشد:
1- آن دسته از ديپلمه هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي 
كه ديپلم خود را در سال 1398 و بعد از آن در نظام آموزشي جديد )3-3-6( اخذ نموده اند 
و امتحانات دروس پايه دوازدهم آن ها به صورت نهايي، سراسري و كشوری برگزار شده است، 
مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم ) پايه دوازدهم -سال سوم 
آموزش متوسللطه نظام جديد 3-3-6( به ميزان حداكثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي 

موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
2-  آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي 
كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي دريافت 
نموده اند و امتحانات يك  يا چند درس آن ها به صورت نهايي، سراسري و كشوری برگزار شده 
اسللت، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم )پايه يازدهم-سال 
سوم آموزش متوسطه نظام قديم( به ميزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود 

داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
3- داوطلبان داراي مدرك پيش دانشللگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انسللاني، علوم و 
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معارف اسالمي و هنر كه مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-1390 به بعد 
اخذ كرده اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوری برگزار شده 
اسللت، مشمول اعمال سللوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي )صرفًا 
نمرات دروسللی كه به صورت نهايی، سراسللری و كشوری برگزار شده است( به ميزان حداكثر 5 
درصد به نسللبت سللوابق  تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان 

لحاظ مي شود.
توجه: براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي بندهاي »2 و 3«، 

هر دو مورد اعمال مي شود.
 نمره كل نهايي در هر زيرگروه براي داوطلبان داراي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6: براي داوطلبان 
مشمول سوابق تحصيلي داراي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6 با توجه به ميزان تأثير سابقه تحصيلي 
ديپلم، نمره كل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم طبق رابطه 4 )مندرج در همين صفحه( 
محاسبه مي شود. در اين رابطه X ميزان تأثير سابقه تحصيلي ديپلم است كه در جدول شماره 1 ارائه 
شده است. نمره كل نهايي اين داوطلبان ماكزيمم مقدار نمره كل آزمون )حاصل از رابطه 1 مندرج 
در همين صفحه( و نمره كل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم )حاصل از رابطه 4 مندرج در 
همين صفحه( مي باشد. به عبارت ديگر براي اين داوطلبان دو نمره در هر زيرگروه محاسبه مي شود: 
1-فقط آزمون، 2- آزمون و سوابق تحصيلي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6، سپس از بين اين دو نمره 

بيشترين نمره محاسبه شده بعنوان نمره كل نهايي در هر زيرگروه لحاظ مي شود.
نمره كل نهايي در هر زيرگروه براي داوطلبان نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي: 

براي اين داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي، 
4 نمره محاسبه مي شود، 1- نمره كل آزمون. 2- نمره كل حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي 
ديپلم )طبق رابطه4 مندرج در همين صفحه محاسللبه مي شللود(.3- نمره كل حاصل از آزمون 
 و سللوابق تحصيلي پيش دانشللگاهي ) طبق رابطه 5 مندرج در همين صفحه محاسبه مي شود(. 
4- نمره كل حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي ) طبق رابطه 6 مندرج 
در همين صفحه محاسبه مي شود(. سپس از بين اين چهار نمره، بيشترين نمره به عنوان نمره كل 

نهايي داوطلب در هر زيرگروه لحاظ مي شود. 
نمره كل نهايي براي داوطلبان غيرمشمول سوابق تحصيلي:

براي داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند نمره كل آزمون در هر زير گروه بعنوان 
نمره كل نهايي آن زير گروه لحاظ مي شود.

---------------------------------------------------------------
مجموع )نمرات تراز دروس اختصاصي آزمون × ضريب مربوطه( × 3 + مجموع )نمرات تراز دروس عمومي آزمون × ضريب مربوطه( 

)مجموع ضرايب دروس اختصاصي آزمون( × 3 + مجموع ضرايب دروس عمومي آزمون
نمره كل آزمون

در زيرگروه الف )1

مجموع )نمرات تراز دروس اختصاصي مؤثر ديپلم × ضريب مربوطه( × 3 + مجموع )نمرات تراز دروس عمومي مؤثر ديپلم × ضريب مربوطه(
 )مجموع ضرايب دروس اختصاصي مؤثر ديپلم( × 3 + مجموع ضرايب دروس عمومي مؤثر ديپلم 

 نمره كل سابقه
 تحصيلي ديپلم
در زيرگروه الف

)2

 نمره كل سابقه تحصيلي
 پيش  دانشگاهي
در زيرگروه الف

مجموع )نمرات ترازدروس اختصاصي مؤثرپيش دانشگاهي×ضريب مربوطه(×3 + مجموع )نمرات ترازدروس عمومي مؤثرپيش دانشگاهي×ضريب مربوطه(
)مجموع ضرايب دروس اختصاصي مؤثر پيش دانشگاهي( × 3 + مجموع ضرايب دروس عمومي مؤثر پيش دانشگاهي

)3

)Y( )نمره كل سابقه تحصيلي پيش دانشگاهي در زيرگروه الف( + X )6(     )نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف
+ )1-Y-X( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف(     

نمره كل حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي 

ديپلم و پيش  دانشگاهي در زيرگروه الف

4( )نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف( X + )نمره كل آزمون در زيرگروه الف( )X-1( = نمره كل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف
5()نمره كل سابقه تحصيلي پيش دانشگاهي در زيرگروه الف( Y + )نمره كل آزمون در زيرگروه الف( )Y-1( = نمره كل  حاصل ازآزمون وسابقه تحصيلي پيش دانشگاهي درزيرگروه الف

در روابللط فوق مقللدار X  ميزان درصد تاثير سللوابق تحصيلي ديپلم ) طبق جدول شللماره 1 
براي نظام آموزشي 3-3-6 و طبق جدول شماره 2 براي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي 
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واحدي( و مقدار Y ميزان درصد تاثير سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي )طبق جدول شماره 3( 
در نمره كل داوطلبان است.

مللالك گزينش داوطلبان در رشللته محل هاي اين دفترچه )با آزمللون( نمره كل نهايي در هر 
زيرگروه با رعايت شرايط و ضوابط آزمون مي باشد.

اعمال تاثير مثبت سوابق تحصيلي، متفاوت از تاثير قطعي سوابق تحصيلي است و بدان معناست 
كه اگر سوابق تحصيلي باعث افزايش نمره كل آزمون هر زيرگروه شود در آن زير گروه اعمال 
خواهد شد و اگر باعث كاهش نمره  كل آزمون هر زيرگروه شود )اثر منفي داشته باشد( در آن زيرگروه 
اعمال نمي ش�ود. و نمره كل آزمون آن زيرگروه به عنوان نمره  كل  نهايي زيرگروه فوق در نظر 

گرفته مي شود.

حالت هاي مختلفي ممكن است براي يك داوطلب داراي ديپلم نظام آموزشي 3-3-6 به شرح زير روي دهد:
1- سوابق تحصيلي ديپلم در هيچ يك از زيرگروه ها تأثير مثبت ندارد. 

2- سللوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زيرگروه تأثير مثبت دارد و در سللاير زيرگروه ها فاقد 
تأثير مثبت است. 

حالت هاي مختلفي ممكن اس�ت براي يك داوطلب داراي ديپلم نظام آموزش�ي سالي واحدي يا 
ترمي واحدي به شرح زير روي دهد:

1- سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي در هيچ يك از زيرگروه ها تاثير مثبت نداشته باشد.
2- سوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروه ها 

فاقد تاثير مثبت باشد.
3- سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير 

زيرگروه ها فاقد تاثير مثبت باشد.
4- سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و 

در ساير زيرگروه ها فاقد تاثير مثبت باشد.

جدول شماره 1- ميزان درصد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم در نمره كل داوطلبان مشمول سوابق 
تحصيلي نظام آموزشي 3-3-6  به تفكيك گروه آزمايشي و نوع ديپلم

گروه آزمايشي

 نوع ديپلم

زبان هاي خارجيه���نرعلوم انسانيعلوم تجربيعلوم رياضي و فني

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

30303021/8222/8025/2625/9125/2610/3318/2818/1614/5016/868/4010/719/558/408/9414/3514/3514/3530رياضي فيزيك

24/1724/6025/39303030303010/3318/2818/1614/5016/868/4010/719/558/408/9414/3514/3514/3530 علوم تجربي

11/3810/5511/649/559/3012/2411/5912/2430303030307/207/508/187/207/6614/3514/3514/3530 علوم انساني

11/3810/5511/649/559/3012/2411/5912/2430303030307/207/508/187/207/6614/3514/3514/3530 علوم ومعارف اسالمي

همانگونه كه ذكر شللد و در جدول شللماره 1 مالحظه مي شود، ميزان تأثير نمرات دروس موثر 
ديپلم نظام آموزشللي 3-3-6 با تأثير مثبت و حداكثر 30% اسللت )بطوري كه اگر نوع ديپلم 
داوطلب با گروه آزمايشللي وي يكسان باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر 30% خواهد بود. اما اگر 
نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد يا نمرات تمام دروس الزم سوابق تحصيلي 
موجود نباشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه 

محاسبه نمره كل به جاي 30% جايگزين مي شود(.
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جدول شماره 2- ميزان درصد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم در نمره كل داوطلبان مشمول سوابق 
تحصيلي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي به تفكيك گروه آزمايشي و نوع ديپلم

گروه آزمايشي

 نوع ديپلم

زبان هاي خارجيه���نرعلوم انسانيعلوم تجربيعلوم رياضي و فني

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

25252518/1817/921620/2119/519/6613/0714/0210/6411/3678/937/9577/4511/9611/9611/9625رياضي فيزيك

17/1117/6818/5725252525259/6613/0714/0210/6411/3678/937/9577/4511/9611/9611/9625 علوم تجربي

7/246/717/866/255/195/55/856/7125252525255/54/916/255/55/8511/9611/9611/9625 علوم انساني

7/246/717/866/255/195/55/856/7125252525255/54/916/255/55/8511/9611/9611/9625 علوم ومعارف اسالمي

* توجه: براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها  قبل از سال 1384 مي باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد.

همانگونه كه ذكر شد و در جدول شماره 2 مالحظه مي شود، ميزان تأثير نمرات دروس ديپلم 
نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي با تأثير مثبت و حداكثر 25% است )بطوري كه اگر نوع ديپلم 
داوطلب با گروه آزمايشي وي يكسان باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر 25% خواهد بود. اما اگر نوع 
ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد يا نمرات تمام دروس موثر سوابق تحصيلي 
موجود نباشد يا سال اخذ آنها قبل از سال 1384 باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق كسر 
و ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اسللاس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه 

نمره كل به جاي 25% جايگزين مي شود(.

جدول ش�ماره 3- ميزان تأثير درصد سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي در نمره كل داوطلبان به 
تفكيك گروه آزمايشي و نوع پيش دانشگاهي

گروه آزمايشي

 نوع

 پيش دانشگاهي

 علوم رياضي
زبان هاي خارجيه���نرعلوم انسانيعلوم تجربيو فني

زيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروهزيرگروه

1231234512345123451234

5553/063/243/934/123/931/763/393/393/23/22/273/22/632/632/633/893/893/893/89 رياضي فيزيك

2/862/862/95555551/132/192/192/192/192/273/22/632/632/633/893/893/893/89 علوم تجربي

1/51/51/881/671/672/141/882/14555552/142/52/52/52/55555 علوم انساني

111/251/111/111/431/251/43555551/431/671/671/671/673/333/333/333/33 علوم ومعارف اسالمي

1/251/251/591/41/41/841/591/841/132/192/192/192/19555553/893/893/893/89 هنر

 توجه: براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها قبل از سال 1391 مي باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي    
كسر خواهد شد

همانگونه كه ذكر شللد و در جدول شللماره3 مالحظه مي شللود، ميزان تأثير نمرات دروس 
موثللر پيش دانشللگاهي  با تأثيللر مثبت و حداكثر 5 درصد اسللت؛ به طوري كه اگر رشللته 
پيش دانشللگاهي  داوطلب با گروه آزمايشللي وي يكسللان باشللد و نمللرات تمامی دروس 
پيش دانشللگاهي از سال  1391 به بعد اخذ شده باشللد، ميزان تأثير دروس مؤثر 5 درصد 
خواهد بود؛ اما اگر رشللته پيش دانشللگاهي  داوطلب با گروه آزمايشللي وي متفاوت باشديا 
نمرات دروس موثر الزم موجود نباشللد يا سللال اخذ آنها قبل از سال 1391 باشد ضرايب 
اين دروس از درصد سللوابق تحصيلي كسر و ميزان تأثير دروس مؤثر وي براساس دروس 
مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به  جاي 5 درصد جايگزين مي شود. 

رت���به ها:
رتبه  در سهميه در هر زيرگروه: نمره  كل نهايي داوطلبان در هر زيرگروه و هر سهميه به ترتيب 
نزولي مرتب شللده و رتبه دهي مي شللود. داوطلبان چنانچه نمره  كل  نهايي برابر داشته  باشند، 
رتبه يكساني خواهند داشت. تعداد داوطلبان شركت كننده با سهميه مشابه داوطلب در گروه 
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آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي شود.
رتبه  كشوري در هر زيرگروه : نمره  كل نهايي داوطلبان در هر زيرگروه بدون اعمال سهميه به 
ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه دهي مي شود. داوطلبان با نمره  كل نهايي برابر رتبه يكساني 

خواهند داشت. تعداد داوطلبان گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي شود.
رتبه كل در سللهميه: ماكزيمم نمره  كل نهايي زيرگروه هاي هر داوطلب استخراج شده و اين 
نمره داوطلبان در هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه دهي مي شود. داوطلبان چنانچه 
نمره  برابر داشته  باشند رتبه يكساني خواهند داشت )اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج 
گرديده است و براي انتخاب رشته بايد به رتبه در سهميه و رتبه كشوري »بدون سهميه« در 
هر زيرگروه توجه شود. داوطلبان برای مقايسه خود با دوستان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به  

هيچ  وجه نبايد رتبه  كل سهميه را مالك قرار دهند(.
آخرين رتبه مجاز: رتبه آخرين نفر مجاز به انتخاب رشللته در سهميه داوطلب براي دوره هاي 

روزانه و نوبت دوم )شبانه( مي باشد.
رتبه كل  كشوري: ماكزيمم نمره  كل زيرگروه هاي هر داوطلب استخراج شده و بدون در نظر 
گرفتن سهميه داوطلبان اين نمره به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه دهي مي شود. داوطلبان با 
نمره  برابر رتبه يكساني خواهند داشت )اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و 
براي انتخاب رشته بايد به رتبه در سهميه و رتبه كشوري »بدون سهميه« در هر زيرگروه توجه 
شللود. داوطلبان برای مقايسه خود با دوسللتان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به  هيچ  وجه نبايد 

رتبه كل كشوري را مالك قرار دهند(.
- براي داوطلبان داراي سهميه ايثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا عالوه بر رتبه در سهميه هاي 

مزبور، رتبه در منطقه آن ها نيز در كارنامه درج مي شود.

شيوه  هاي گزينش رشته هاي تحصيلي  مورد پذيرش  در آزمون سراسري
روش هاي گزينش دانشجو در كدرشته  محل هايي كه پذيرش آنها براساس آزمون سراسري )با

نمرات آزمون واعمال مثبت سوابق تحصيلي( مي باشد:
روش متمركز:

روش گزينش متمركز، روشللی اسللت  كه فقط نمرات آزمون و حسللب ضوابط سللوابق تحصيلي 
داوطلبان واجد شللرايط مالك و مبنای پذيرش قرار می گيرد و اسللامی  پذيرفته شللدگان در يك 
مرحللله و بلله طور يكجا اعالم می گردد. در اين روش هر داوطلب با توجه به شللرايط وی )از نظر 
سهميه، بوم و ...( و بر اساس نمره كل اكتسابی در زيرگروه مربوطه، به اولين كدرشته انتخابی كه 
از نظر علمی برتری دارد )در مقايسه با ساير داوطلبانی كه شرايط مشابه وی را دارند(، در صورت 
وجود ظرفيت معرفی می شللود. گزينش اغلب رشللته های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به 
روش متمركز صورت می گيرد. به منظور اعالم اسامی پذيرفته شدگان نهايی به اين روش، اقدامات 

زير انجام می گردد:
 بررسی كدرشته های متمركز داوطلبان و ذخيره كردن آنها به  همراه ساير اطالعات آنان.

 تعيين نقطه يا اولويت قبولی هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وی )از هر لحاظ( و مقايسه ای 
كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وی انجام می گيرد.

 اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي.
تبصره: در روش متمركز، پذيرش در بعضي از رشته ها به صورت شرايط خاص انجام مي شود.

 روش متمركز با شللرايط خاص: رشللته هاي داراي شللرايط خاص رشللته هايي هستند كه در 
پذيرش آنها شرايط خاصي از قبيل مصاحبه، معاينه، آزمون عملی يا علمی جداگانه و ... ، اعمال 
می شللود و اسامي پذيرفته شدگان نهايي اين رشته ها با اعمال نتايج مراحل فوق، مطابق ظرفيت 
هر كدرشللته مشخص مي شللود. نتايج پذيرفته شللدگان اين رشللته ها به همراه ساير رشته هاي 

متمركز اعالم مي شود. 
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شرايط كلي پذيرش دانشجو در دانشگاه ها 
 داوطلبان بايد واجد شرايط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون 

سراسری سال 1399 باشند:
تغيير رشته و دانشگاه

تغيير رشته و دانشگاه پس از مشغول شدن به تحصيل و در دانشگاه محل تحصيل طبق آيين نامة 
آموزشللی مربوطه و موافقت دانشللگاه مبداء و مقصد و البته به سختي انجام مي شود. بنابر اين 

توصيه مي شود در اين مرحله در انتخاب رشته و دانشگاه دقت نماييد.
در مواردی انتقال از دوره ای به دورة  ديگر مانند انتقال از نوبت دوم)شبانه( به روزانه ممنوع است.

ممنوعيت تحصيل هم زمان 
هيچ  دانشللجويي  مجاز نيست   هم زمان  در دو رشته  و يا دو محل )مؤسسات  دولتي  يا غيردولتي ( 

تحصيل  نمايد و در صورت  تخلف،  طبق  آيين  نامه  انضباطي  دانشجويان  با وي  رفتار خواهد شد.
دانشجويان استعداد درخشان شامل اين ممنوعيت نمی شوند.

 داوطلبان مرد الزم است به هنگام پذيرش در دانشگاه ) قبول قطعي و ثبت نام( از نظر مقررات وظيفه 
عمومی كه در دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون سراسری سال 1399 درج شده، منعی نداشته باشند.
 دانشللجو بايد  مقررات  عمومي  ورود به  آموزش  عالي  و مقررات  خاص   محل  تحصيل  خود را 

رعايت  نمايد.
 پذيرفته شدگان  نبايد براي  تحصيل  از لحاظ موازين  شرعي  و مقررات  منعي  داشته  باشند.

 دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، از لحاظ تأمين  مسكن  و خوابگاه  و پرداخت  كمك  هزينة 
 تحصيلي،  به  دانشجويان تعهدي  ندارند، البته  در اين  خصوص  تالش  مي كنند .

 صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تعهدي براي پرداخت انواع تسهيالت به دانشجويان ندارد.
 تحصيل در آموزش عالي تمام وقت است. كارمندان دولت تنها با موافقتنامة رسمي و بدون قيد 
و شرط محل اشتغال خود مبني بر شركت در تمام فعاليت هاي آموزشي مي توانند تحصيل نمايند.

 نداشتن  آگاهي  از ضوابط و مقررات  آموزشي،  حقي  براي دانشجو  ايجاد نمي كند.
 مدت تحصيل در مقاطع مختلف برای همه دوره ها )به  جز دوره های دانشگاه پيام نور( يكسان 

و طبق جدول زير است:

دكتري حرفه ايكارشناسي ارشد پيوستهكارشناسيكاردانيمقطع تحصيلي

2457مدت.معمول)سال(
3579/5حداكثر.مجاز)سال(

 عالوه بر مقررات عمومي، هر دانشللگاه  نيز ممكن اسللت مقررات اختصاصي داشته باشد كه 
هنگام ورود الزم است از آن اطالع داشته باشيد و رعايت كنيد. 

 براي اطالع از وضعيت خوابگاه و امكانات رفاهي هر دانشللگاه به بخش پيوسللت ها )مشخصات 
و شللرايط دانشللگاهها، ويرايش جديد مورخ 99/6/31مندرج در سللايت اين سازمان به نشاني: 
www.sanjesh.org ( و همچنين سايت هاي اينترنتي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ذيربط، 
اطالعيه هاي دانشللگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در رسللانه هاي جمعي و سايت وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري به نشللاني:  www.msrt.ir مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات 
اطالع حاصل نمايند. ضمناً كليه ضوابط و شللرايط دانشللگاه ها و مؤسسللات آموزش عالی كه در 
بخش پيوسللت ها درج گرديده و نيز توضيحاتی كه در مقابل برخي از كدرشته محل ها در ستون 

توضيحات درج شده، توجه داشته باشيد. 

آشنايی با دوره های تحصيلی دانشگاه ها
رشته های تحصيلی دوره روزانه:

- تحصيللل در رشللته هاي تحصيلللي دوره روزانه رايگان بللوده و دانشللجويان دوره روزانه از 
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تسهيالت، امتيازات و امكاناتي كه توسط وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي و ساير نهادها بر اساس ضوابط به افراد واجد شرايط ارائه مي شود، برخوردار 

خواهند شد . 
-منحصراً داوطلبانی كه بر اساس كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته های دوره روزانه دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی شده اند، می توانند اين رشته ها را انتخاب كنند. داوطلبان واجد شرايط 
ايللن بند محدوديتی از نظر تعداد )حداكثر 150 انتخاب(، مقطع و درج اولويت كدرشللته های 

مورد عالقه در فرم انتخاب رشته خود، ندارند.
- قبولي در رشته هاي دوره روزانه باعث محروميت از پذيرش رشته هاي اين دوره در سال آينده 

خواهد بود. 
رشته هاي  دوره  نوبت  دوم )شبانه(

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره هاي نوبت دوم )شبانه( كه در آزمون سراسري 
سللال 1399 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايند، از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب 
و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم )شبانه( بطور جلّد معذور مي باشند. 
لذا به داوطلبان توصيه مي شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونت 

خود را انتخاب نمايند.
  دانشجويان  دوره  نوبت دوم )شبانه( تابع  مقررات  آموزشي  دانشجويان  دوره  روزانه  خواهند بود. 
مگر در مواردي  كه  در آيين نامه  طرح  ايجاد دوره  نوبت دوم )شللبانه( مستثني  شده باشد. ضمنًا 

برنامه هاي  آموزشي  دوره  نوبت دوم )شبانه( عيناً همان  برنامه هاي  آموزشي  دوره  روزانه  است .
  انتقال  دانشجويان  دوره  نوبت دوم )شبانه( به  دوره  روزانه  ممنوع  مي باشد.

  سللاعات  تشللكيل  كالس ها ي دوره  نوبت دوم )شبانه( با نظر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي پذيرنده تعيين و اعالم مي شود.

  تعيين  سقف  واحدهاي  درسي  براي  هر نيمسال  تحصيلي  با توجه  به  ساير ضوابط و مقررات  در 
اختيار شوراي  آموزشي  مؤسسه  آموزش  عالي  ذيربط خواهد بود.

  از دانشجويان دوره هاي »نوبت دوم )شبانه(« دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس 
مقررات مربوط شهريه اخذ مي گردد.

  بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دوره هاي نوبت دوم )شبانه(، 
بر اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه هاي مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد 
شد. لذا آن دسته از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره هاي »نوبت دوم )شبانه(« 
نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي نمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه 

اينترنتي خود درج و به اطالع داوطلبان برسانند. 
  پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

  كارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم بايد مرخصي بدون حقوق دريافت نمايند.
شرايط تحصيل در دانشگاه پيام نور

 عالوه بر شرايط و ضوابط مندرج در صفحه 39 دفترچه شماره يك آزمون سراسری )شرايط 
و ضوابط دانشگاه پيام نور( شرايط و ضوابط زير نيز به اطالع داوطلبان ذيربط می رسد.

 حداكثللر طول مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناسللی برای دانشللجويانی كه از معافيت 
تحصيلی استفاده می كنند 5 سال و برای سايرين 10 سال خواهد بود.

 پذيرش دانشجو در كليه رشته های تحصيلی برای مقطع كارشناسی و از ميان كليه داوطلبان 
)زن و مرد( انجام مي پذيرد.

 حضور دانشللجو در كالس های دروس نظری دانشگاه پيام نور اختياری بوده و امكان اشتغال 
دانشجو همزمان با تحصيل ميسر می باشد.

 نظام ارزشيابی و امتحانات دانشگاه متمركز بوده و اوراق امتحانی، عمدتاً توسط دستگاه هاي 
قرائت گر نوري، تصحيح و ارزشيابي مي شود.

 از دانشجويان »دانشگاه پيام نور«، بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي گردد.
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 بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دانشگاه پيام نور، بر اساس 
مصوبات هيأت امناي دانشللگاه مربوط تعيين و از پذيرفته شللدگان دريافت خواهد شللد. لذا 
داوطلبان براي كسللب اطالع از ميزان شهريه هاي اين دانشگاه به پايگاه اينترنتي دانشگاه پيام 

نور مراجعه نمايند.
 پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

 در اغلب مراكز و واحدهای آموزشللي دانشللگاه پيام نور، بيشتر دروس نظری به صورت كالس 
نيمه حضوری برای مرور درس و رفع اشكال گروهی و كالس حضوری برای دروس عملی در تعدادی 
از روزهای مختلف هفته برگزار می شود. اما نظام آموزشی دانشگاه پيام نور »دانشجو محور« بوده و 
فراگيری دروس بعضاً به صورت الكترونيكي و رفع اشكال گروهي می باشد. در شرايطی كه امكان 
تشكيل جلسه های رفع  اشكال گروهی يا كالس های درس حضوری وجود نداشته باشد و يا تعداد 
پذيرفته شدگان در يك رشته تحصيلی به حد نصاب الزم تشكيل كالس نرسد، دانشگاه واحدهای 
درسی را به صورت كامالً غيرحضوری )خودخوان و يا الكترونيكي( ارائه می نمايد. همچنين دانشگاه 
می تواند در صورت ضرورت، محل تحصيل دانشللجويان مربللوط را در يكی از مراكز يا واحدهای 

همجوار يا مركز استانی كه دارای رشته تحصيلی مورد نظر باشد، تعيين نمايد.
 دروس عملی در دانشللگاه به صورت كالس حضوری و در تعدادی از روزهای هفته برگزار 
می شللود و اجرای برخی از درس های عملی )آزمايشللگاهی، كارگاهی و ساير( در آزمايشگاه 
منطقه ای، استانی يا ساير آزمايشگاه ها در مراكز ديگر دانشگاه و بنا به تشخيص دانشگاه صورت 
خواهد گرفت. اجرای آزمايشگاه ها، كارگاه ها و ديگر درس های عملی ممكن است در چند هفته 
متوالی و به صورت استقرار دائم در محل تعيين شده انجام شود و دانشجو موظف است در محل 

تشكيل جلسات آزمايشگاه، كارگاه و آتليه ای كه دانشگاه تعيين می نمايد، حضور يابد.
 - آموزش در دانشگاه پيام نور مبتنی بر نظام آموزش از راه دور )نيمه حضوری، الكترونيكی و ...( 
است و دانشگاه با بهره گيری از فناوری های آموزشی و تجهيز كالس های دروس نظری به تجهيزات 
نوين ويدئو پروژكتور و نمايشگر اساليد، پاورپوينت و يا سيستم تلويزيون و DVD توانسته است 
كالس های آموزشی خود را در قالب ساعات محدودتری نسبت به ساعات كالس های درس سنتی 
ساير دانشگاه ها برنامه ريزی و ارائه نمايد. البته طبق ضوابط آموزشی دانشگاه، حضور دانشجويان 

در كالس های درس اختياری بوده و فقط شركت در كالس های عملی الزامی می باشد. 
- با توجه به مصوبه هشتمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1395/12/21 
گزينش دانشجو در كليه كدرشته محل  هاي دانشگاه پيام نور، بصورت »بومي ناحيه اي« صورت 
مي پذيرد. لذا داوطلبان بايد با توجه امكان ادامه تحصيل و عالقه مندي خود به تحصيل در هر 
يك از واحدها و مراكز آموزشللي اين دانشگاه، نسللبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهای 

دانشگاهي ذيربط اقدام و آنها را به ترتيب اولويت در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.
- كارمندان مراكز و واحدهای دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامی، مجاز به انتخاب رشته 
از مركز يا واحد محل اشتغال خود نمی باشند و در صورت تمايل می توانند ساير مراكز و واحدها 
را انتخاب نمايند. عالوه بر اين در صورت دانشللجو شللدن، تقاضای انتقال و يا مهمان شدن به 

مركز يا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نمی باشد.

رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان)مراكز تربيت معلم سابق( و دانشگاه تربيت 
دبير شهيد رجايي ل تهران

 وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب 
با مباني و ارزش هاي اسللالمي و نياز دوره هاي مختلف تحصيلي در كارشناسی پيوسته براي دانشگاه 
فرهنگيان و دانشللگاه تربيت دبير شللهيد رجايی، از ميان داوطلبان واجد شللرايط دانشجو مي پذيرد. 
داوطلبان در صورت احراز صالحيت های عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط مندرج در بخش 
پيوست ها )مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان(مي توانند 

پس از انتخاب رشته و موفقيت در مراحل مزبور و در صورت قبولي، ادامه تحصيل نمايند.
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شيوه پذيرش دانشجو در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي:
1- در پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی بومي پذيري 
اعمال مي شللود. كدرشته  محل هاي مخصوص داوطلبان بومي هر استان در جداول مجزا از هم 
مشخص شده اند. گزينش نهايي توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در هر يك از كدرشته 
محل ها با توجه به دامنه پذيرش كه در ستون )پرديس/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان 

بومي/ محل خدمت( درج شده، و مطابق ضوابط ذيل صورت مي پذيرد. 
2- داوطلبان متقاضي رشللته هاي مللورد نياز آموزش و پرورش دقللت نمايند چنانچه در يك 
كدرشته محل  دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی مخصوص داوطلبان بومي 
استاني درج شده باشد، همه داوطلبان بومي آن استان مي توانند در صورت تمايل با رعايت ساير 

شرايط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمايند.
3- بر اسللاس مصوبه دوازدهمين و نوزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 
1397/4/17 و 1398/5/5 تمامللي داوطلبللان بومي هر اسللتان مجاز به انتخاب كدرشللته  
محل هاي مربوط به اسللتان خود مي باشللند اما در كدرشته  محل هايي كه اولويت براي شهر يا 
بخش خاصي در نظر گرفته شده است )اين موضوع در مقابل كدرشته  محل نوشته شده است( 
ابتدا داوطلبان بومي آن شهر ها يا بخش هايي كه داراي اولويت هستند )حداقل 2 شهر )يا بخش( 
از 4  شهر )يا بخش( »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه«، »محل اخذ مدرك 
تحصيلي سللال ماقبل آخر دوره متوسللطه«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سللال ماقبل آخر 
دوره متوسطه«، »محل تولد« با شهر )يا بخش( رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد( پذيرش 
مي شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند )داوطلب واجد شرايط بومي شهر يا بخش براساس 
دامنه پذيرش وجود نداشللته باشد(، از داوطلبان بومي همان استان كه كدرشته محل مزبور را 
انتخاب نموده اند، پذيرش انجام مي شود. شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي 
خدمت در شهر يا بخش مندرج در محل خدمت ستون» تحصيل/ مخصوص داوطلبان بومي / 

محل خدمت« اخذ خواهد شد.
تذكر 1: نياز آموزشللي )محل خدمت( مندرج در ستون )پرديس/ مخصوص داوطلبان بومي/ 
محل خدمت( تحت هر شللرايطي براي پذيرش استاني تغيير نمي يابد. داوطلب پذيرفته شده 
نهايي مكلف است به مدت دو برابر طول تحصيل، تعهد خدمت محضري براي خدمت در محل 

مذكور به آموزش و پرورش بسپارد.
تذكر 2: تعيين محل خدمت كدرشته محل هايي كه به صورت استاني، شهرستاني و يا در يك 
بوم )چند شهر/ شهرستان/ منطقه( مي باشد در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط 
)استان بومي داوطلب( خواهد بود كه بعد از فراغت از تحصيل به استناد ماده 3 قانون متعهدين 
خدمت به صورت قطعي اعالم خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعيين شده، به منزله 
اسللتنكاف از انجام تعهد تلقي خواهد شللد. تعيين محل صدور حكم آزمايشللي در بين مناطق 

آموزشي تابعه جهت برقراري حقوق در طول تحصيل، در اختيار اداره كل استان مي باشد.
4- چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشته محل هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت 
دبير شهيد رجايی باشد و اقدام به انتخاب كدرشته محل هاي دانشگاه هاي مزبور بنمايد، براساس 
ضوابط و مقررات از ميان واجدين شللرايط در آزمون براساس اولويت هاي انتخابي تا حدود دو 
برابر ظرفيت پذيرش، براي انجام مصاحبه تخصصي و احراز صالحيت هاي عمومي و تخصصي از 
سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش معرفي خواهند شد. معرفي داوطلب 

جهت انجام مصاحبه تخصصي به منزله قبولي نهايي در دانشگاه هاي مزبور تلقي نمي گردد.
5- كسب حداقل نمره كل نهايي 6500 و باالتر در زيرگروه مربوط براي مجاز شدن به انتخاب 

رشته در گروه آزمايشي مربوط در آزمون سراسري ضروري است.
6- داشتن حداكثر سن24 تمام در بدو ورود به دانشگاه )1375/7/1 به بعد(.

7- داشللتن حداقل معدل كل 14 در دوره متوسللطه دوم )معدل سه پايه  اول،دوم و سوم(براي 
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پذيرش دانشجو، مالك عمل خواهد بود.  
تبصره: حداقل  معدل كل، تحت هر شرايطی تغيير نخواهد داشت.

8- چنانچلله صالحيت هللاي عمومي و تخصصي داوطلب معرفي شللده، بعللد از انجام مصاحبه 
تخصصي و بررسللي صالحيت هاي عمومي مورد تأييد آموزش و پرورش قرار گيرد، سللازمان 
سللنجش آموزش كشور براساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولويت بر مبناي دامنه پذيرش 
بومي )بخش/ شهرسللتان/ استان توضيحات كدرشته محل مندرج در دفترچه آزمون( و با در 
نظر گرفتن نمره كل نهايي زيرگروه و گروه آزمايشللي مربوطه داوطلب در مقايسلله با سللاير 
داوطلبان، گزينش نهايي را انجام خواهد داد. بنابراين موفقيت در مصاحبه اختصاصي و بررسي 

صالحيت هاي عمومي به منزله قبولي فرد براي دانشگاه هاي مزبور تلقي نمي گردد. 
تذكر: كسللب نمره كل نهايي باالتر در زيرگروه آزمايشي مربوط در مقايسه با ساير داوطلبان 
در كدرشته انتخابي )طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور( و با رعايت شرايط و ضوابط 

آموزش و پرورش، الزامي است.
9- داوطلباني كه صالحيت هاي تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزش و پرورش قرار 
نمي گيرد از فرايند گزينش نهايي براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی 

حذف خواهند شد.
 كدرشللته محل هاي تحصيلي پرديس هاي دانشللگاه فرهنگيان مشللمول ضوابط رشته هاي 
دوره روزانه مي باشللد و بديهي است پذيرفته شدگان نهايي اين دانشگاه در آزمون سراسري 

سال1399 مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال1400 نمي باشند.
 انتقال دانشللجو به ساير دانشگاه ها و مؤسسللات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و بالعكس 

ممنوع مي باشد.
 اداملله تحصيل متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به اسللتناد مفاد ماده 4 قانون 
متعهدين خدمت و با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رشته هاي مورد نياز آموزش 
و پرورش در صورت موافقت با ادامه تحصيل و صدور فرم مربوطه از سللوي اداره كل آموزش 
و پللرورش محل خدمت، امكان پذير خواهد بود. شللايان ذكر اسللت جهللت ادامه تحصيل در 
رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه فرهنگيان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشي 

و يا اداري در آموزش و پرورش الزامي است. 
 تغييللر رشللته و گرايش، تغيير اولويت انتخابي، تغيير دوره تحصيلللی، انتقال و جابجايي در بين 
دانشگاه ها و بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصيل تحت هيچ شرايطی امكان پذير نخواهد بود.

شرايط تحصيل دردانشگاه آزاد اسالمي
1-پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمی موظف به پرداخت شهريه براساس ضوابط و مقررات 
مربوطه آن دانشگاه می باشند.2-پذيرفته شدگان نبايد برای شروع و ادامه تحصيل از لحاظ 
قوانين كشللوری منعی داشته باشند.3-دانشگاه آزاد اسللالمی تعهدی برای تامين خوابگاه و 
امكانات اقامتی دانشجويان ندارد، لكن واحدهای دانشگاهی حدود امكانات خود را در زمان 
ثبت نام به اطالع پذيرفته شدگان خواهند رساند.4-دانشجويان اين دانشگاه می توانند از وام 
تحصيلی مطابق آئين نامه های مربوطه اسللتفاده نمايند.5-با توجه به مقررات دانشگاه آزاد 
اسالمی انتقال و ميهمانی دانشجويان مطابق آئين نامه نقل و انتقال دانشجويان دانشگاه آزاد 
اسالمی انجام می شود.6-هرگونه انتقال و ميهمانی از واحدها، پرديس ها و مراكز بين المللی 
و برون مرزی به ديگر واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی ممنوع می باشد.7-كارمندان واحدها 
و مراكز دانشگاه آزاد اسالمی مجاز به انتخاب رشته از واحدها و يا مراكز محل اشتغال خود 
نمی باشند.8-شللهريه پذيرفته شللگان واحدها، پرديس ها و مراكز بين المللی دانشگاه آزاد 
اسالمی براساس شهريه مصوب ساالنه اين محل های دانشگاهی تعيين می گردد و تا دو برابر 

شهريه واحدهای داخلی می باشد.
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موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي
 نظام  درسي  مؤسسات  آموزش  عالي  غيردولتي ل غيرانتفاعي  نظام  واحدي  است  و بر اساس  نظام  
آموزشي  وزارت  علوم ، تحقيقات  و فنآوري  خواهد بود و به  فارغ التحصيالن  مدرك  مربوط برابر 

ضوابط وزارت  علوم ، تحقيقات  و فنآوري  اعطاء خواهد شد.
 مؤسسللات  آموزش  عالي  غيردولتي ل غيرانتفاعي  تعهدي  نسللبت  به  تأمين  مسكن ، خوابگاه  و 

غذاي  دانشجويان  ندارند. 
 دانشجويان  مي توانند از وام  تحصيلي  مطابق  با آيين نامه  وزارت  علوم ، تحقيقات  و فنآوري  در 

صورت  تخصيص  بودجه  به  مؤسسه  از طرف  سازمان برنامه و بودجه  كشور استفاده  نمايند.
 بر اسللاس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شللهريه دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي غيردولتي ل غيرانتفاعي، بر اسللاس مصوبات هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات 
مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد. لذا كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي غيردولتي ل غيرانتفاعي كه در آزمون سراسري نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي نمايند، 

موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند.
 پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

دوره هاي پرديس خودگردان
به منظور گسللترش آموزش  عالي كشللور و فراهم نمودن شللرايط الزم براي تحصيل در داخل 
كشور به جاي خارج از كشور، برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش  عالي داخل با توجه به 
ضوابط مربوط مبادرت به پذيرش دانشجو مي نمايند. پذيرش دانشجو در اين دوره ها به روش 

متمركز صورت خواهد گرفت.
 از دانشجويان دوره هاي »پرديس خودگردان« دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس 

مقررات مربوط شهريه اخذ مي گردد.
 بر اسللاس مصوبات وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
ميزان شهريه دوره هاي پرديس خودگردان، بر اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه هاي مربوط 
تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد. لذا آن دسته از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي، كه در دوره هاي »پرديس خودگردان« نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي نمايند، موظفند 

جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج و به اطالع داوطلبان برسانند.
 پذيرفته شدگان  ملزم  به  رعايت  تعهدات  مالي  در قبال  دانشگاه  مربوطه  خواهند بود.

 پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال 1399 در رشته هاي تحصيلي مقاطع كارشناسي و 
دكتري پرديس هاي خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )اعم از تابعه وزارت علوم 

و يا وزارت بهداشت(، بصورت متمركز و بدون انجام مصاحبه خواهد بود. 
دوره هاي شهريه پرداز

 پذيرش دانشللجوي شهريه پرداز در دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي مشروط 
به پرداخت هزينه تحصيل و خدمات رفاهي توسللط پذيرفته شللدگان بر اسللاس تعرفه 
تعيين شده توسللط معاونت آموزشي وزارت بهداشت و تصويب هيأت امناي دانشگاه ها 

و دانشللكده هاي علوم پزشللكي مربوطه مي باشللد.
 محل تشكيل كالس پذيرفته شدگان شهريه پرداز در اختيار دانشگاه مي باشد.

 نقل و انتقال و مهماني پذيرفته شدگان شهريه پرداز ميان دانشگاه هايي كه داراي ظرفيت 
شللهريه پرداز مي باشد، مشللروط به موافقت مبدأ و مقصد و با رعايت ساير ضوابط آيين نامه 

انتقال بالمانع است.
 پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال 1399 در رشته هاي تحصيلي مقاطع كارشناسي و دكتري 
شهريه پرداز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )وزارت بهداشت(، بدون انجام مصاحبه خواهد بود.

داوطلبان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به پايگاه هاي اينترنتي دانشگاه هاي مذكور مراجعه نمايند.
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فصل دوم: توضيحات و جداول رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي)2( علوم تجربي 
داوطلبان براي انتخاب برخي از رشته هاي تحصيلي، الزم است به نكات ذيل توجه نمايند:

 آن  دسته از داوطلبان متقاضي رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه هاي: تهران )دكتري 
پيوسته بيوتكنولوژي(، شاهد، عالمه طباطبايي )بيمه اكو(، علوم پزشكي بقيه اله)عج(، علوم پزشكي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران، مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه قم، دانشگاه 
فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي و رشته هاي علوم ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي 
و آموزش تربيت بدني دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، رشته كارداني و كارشناسي 
فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني دانشگاه هاي علوم پزشكي، دانشگاه غيرانتفاعي شهيد مطهري، 
دانشگاه  غيرانتفاعي امام رضا )ع( و دانشكده غيرانتفاعي رفاه با توجه به شرايط و ضوابط اعالم شده 
در بخش پيوسللت ها )مندرج در سايت اين سازمان(، الزم  است  در هنگام  انتخاب  رشته،  كدرشته 
محل و يا كدرشته محل هاي مورد عالقه خود را در هر اولويتي كه تمايل دارند )از اولويت 1 تا 150( 
در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند. اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي داراي 
شرايط خاص ) به غير از رشته علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني( هفته دوم مهر ماه از طريق پايگاه 

اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org اعالم خواهد شد.
 كليه داوطلبان عالقمند به رشللته هاي علوم ورزشللي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي 
و آموزش تربيت بدني دانشللگاهاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيدرجائي تهران كه درجلسه 
آزمون ) در يكي از روزهاي 30 و 31 مردادماه( شركت نموده و عالقمندي خود را در تاريخ 
)99/5/28 لغايت 99/6/3( از طريق پايگاه اينترنتي سللازمان سنجش به اين سازمان اعالم 
و در آزمون  عملي مربوط )تاريخ 27 تا 31 شللهريور ماه حسللب مورد( نيز شللركت نموده  اند، 
مي توانند كدرشته محل هاي مورد عالقه خود را در هر اولويتي كه عالقه داشته باشند )از اولويت 
1 تا 150( در فرم انتخاب رشللته اينترنتي درج نمايند. بديهي اسللت داوطلباني كه عالقمندي 
خود را به شركت در رشته  مذكور اعالم ولي در آزمون عملي مربوطه شركت نكرده اند، مجاز 
به انتخاب اين رشللته ها نمي باشند و در صورت درج اين كدرشته محل ها، انتخاب آنان حذف 
خواهد شللد. الزم به توضيح است داوطلباني كه بر اسللاس كارنامه نتايج اوليه در دوره روزانه 
مجاز نشده اند در صورتيكه در آزمون عملي شركت نموده اند به آنان اجازه انتخاب رشته محل 
هاي دوره روزانه، منحصراً در رشللته هاي علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني داده شده است. 

اين موضوع در كارنامه نتايج اوليه براي اين داوطلبان مشخص گرديده است.
 در رشللته علوم قرآن و حديث به منظور تأمين نيازهاي نظام توسللعه فرهنگ قرآني، عالوه 
بر واحدهاي عمومي )12 واحد(، پايه و تخصصي )88 واحد(، شللش )6( مجموعه اختياري، در 
حوزه »مطالعات قرآن«، »مطالعات حديث«، »تربيت دبير«، »تربيت مربي كودك«، »فرهنگ و 
رسانه« و »تالوت و هنرهاي قرآني« )هر كدام به ارزش 35 واحد(، ارائه شده و دانشجو موظف 

به انتخاب يكي از اين شش )6( مجموعه خواهد بود.
 رشللته هاي تحصيلي فقه و حقوق حنفي و فقه و حقوق شافعي مخصوص داوطلبان اهل سنت 
مي باشللد كه الزم اسللت داوطلبان در هنگام انتخاب رشته به اين موضوع توجه نمايند، بديهي 

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

دكتري حرفه اي مي باشد، در ابتداي رشته و يا در مقابل آن، نوع مقطع درج گرديده است.
 مللواد امتحانللي اختصاصي و  هر يك از زير گروه ها و ضرايللب هر يك از دروس امتحاني در 

زير گروه مربوط به گروه آزمايشي علوم تجربي در جدول انتهاي اين قسمت درج شده است.
 ظرفيت  پذيرش  دانشجو در رشته هاي  تحصيلي  گروه  آموزشي  پزشكي  توسط وزارت  بهداشت ، 

درمان  و آموزش  پزشكي  تعيين  گرديده  است  .
 در رشته  مامايي، امكان  ادامه  تحصيل  براي  پذيرفته شدگان ، پس  از طي  دوره  كارشناسي  در 

مقاطع  كارشناسي  ارشد ناپيوسته  همان رشته وجود دارد.
 در رشته كارداني بهداشت  محيط، امكان  ادامه  تحصيل  براي پذيرفته شدگان پس از طي دوره 
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كارداني در مقاطع كارشناسي ناپيوسته همان رشته و سپس كارشناسي ارشد ناپيوسته تا مقطع  
دكتري  تخصصي  )Ph.D( وجود دارد. ضمناً اين رشللته در مقطع كارشناسللي پيوسته با عنوان 

مهندسي بهداشت محيط نيز پذيرش دانشجو دارد.
 رشللته  كارداني بهداشللت  عمومي  با دو گرايش  بهداشللت  خانواده  و مبارزه  با بيماري ها، به 
رشته كارشناسي بهداشت عمومي )بدون گرايش( ارتقاء يافته است. پذيرش دانشجو در مقطع 

كارشناسي اين رشته با آزمون صورت مي گيرد.
 در رشللته  علللوم  آزمايشللگاهي،  امكان  ادامه  تحصيل  براي  پذيرفته شللدگان  ، پللس  از طي  دوره  
كارشناسي  در مقطع  كارشناسي  ارشد ناپيوسته  و دكتري )Ph.D( )رشته هاي  مرتبط( نيز وجود دارد.
* لذا با توجه به مطالب فوق، فارغ التحصيالن  دوره هاي  كارداني  و كارشناسي رشته هاي  تحصيلي  

مذكور مي توانند پس  از موفقيت  در امتحان  ورودي  مربوط، ادامه  تحصيل  دهند.
 صندوق  رفاه  دانشللجويان  وزارت بهداشللت، درمان و آموزش پزشكي براي تأمين بخشي از 
هزينه هاي دانشللجويان شللاغل به تحصيل )دوره روزانه( در دانشللگاه ها، بر اساس آيين نامه و 
اعتبارات، تسهيالت رفاهي به صورت وام تحصيلي، وام مسكن، وام ضروري، وام خريد كاال، وام 
بيمه حوادث درماني و وام وديعه مسكن، به متقاضيان ارائه مي نمايد )وديعه مسكن بالفاصله بعد 
از اتمام تحصيالت به صورت يكجا دريافت مي گردد(. ضمناً متقاضيان بايد ضمن مراجعه به امور 
دانشجويي دانشگاه محل تحصيل و تكميل فرم درخواست و كسب آگاهي از مجموعه قوانين 
و مقررات پرداخت و بازپرداخت، تصميم مناسللب بگيرند. الزم به توضيح اسللت دانشجوياني 
كه از تسللهيالت رفاهي بهره مند مي گردند، موظف به سللپردن تعهد محضري به صندوق رفاه 

دانشجويان براي تضمين بازپرداخت بدهي هاي تعيين شده پس از تحصيالت مي باشند.
- ذياًل مفاد ماده هاي  10 و 11 آيين نامه آموزش  دوره  دكتري  عمومي  رشته  دامپزشكي  مصوب  سيصد و چهل 

 و سومين  جلسه  مورخ  1376/4/8 شوراي  عالي  برنامه ريزي  را اعالم  مي دارد.
 برنامه  درسللي  دوره  دكتري عمومي رشللته  دامپزشكي  در دو مرحله  پيش درمانگاهي  )شامل  
كليه  دروس  عمومي ، اصلي  و تخصصي  به  اسللتثناء دروس  گروه  علوم  درمانگاهي  حداقل  132 
واحد( و مرحله  درمانگاهي  )شللامل  دروس  گروه  آموزشي  علوم  درمانگاهي  اعم  از كارآموزي ، 
اينترني  و پايان نامه  دكتري  دامپزشللكي  حداقل  90 واحد( مي باشد كه  معموالً به  مدت  6 سال  

تحصيلي  به  طول  مي انجامد و به  مرحله  اجرا در مي آيد.
 در پايان   مرحله   اول  قبل   از ورود  به   دروس   علوم  درمانگاهي  )پس  از گذراندن  حداقل  132 
واحد درسللي ( آزمون  جامع  پيش درمانگاهي  دامپزشللكي  بر اساس  مصوبه   دويست  و هشتاد و 
دومين  جلسلله  شوراي  عالي  برنامه ريزي  مورخ 1376/6/20 برگزار مي شود. قبولي   در آزمون 

  جامع   پيش  درمانگاهي   شرط ورود به  مرحله  دوم  يعني  دروس  علوم   درمانگاهي  است.
تبصره : آزمون  جامع  پيش  درمانگاهي  حداقل  سللالي  2 نوبت  از طريق  دفتر گروه  دامپزشللكي  
و آمللوزش  تخصصي  شللوراي  عالي  برنامه ريزي  مطابق  آيين نامه  اجرايللي  آزمون  مربوط كه  به  

تصويب  گروه  دامپزشكي  شوراي  عالي  برنامه ريزي  خواهد رسيد برگزار مي شود.
ضمناً اين  آزمون  براي  تمامي  دانشجويان  دوره  دكتري  عمومي  دامپزشكي  پس  از گذراندن  132 
واحد درسي  و قبل  از ورود به  مرحله  درمانگاهي  ضروري  است . اين  آزمون  در سال  دو نوبت  به  
صورت  سراسللري  برگزار مي شللود و هر فرد كه  بيش  از دو نوبت  در اين  آزمون  مردود شود از 

ادامه  تحصيل  محروم  مي گردد.
* ضوابط مهم رشته هاي تحصيلي گروه پزشكي در دانشگاه هاي علوم پزشكي

 بر اساس مصوبه جلسه چهل و ششم مورخ 90/8/14 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي،  
انتقال و مهماني دانشجويان جديدالورود از تهران به شهرستان ها و از دانشگاه هاي تيپ يك به 
ساير دانشگاه هاي تيپ دو و سه در بدو قبولي به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدأ و مقصد مورد 

موافقت قرار گرفته است. 
 بررسللي هرگونه تقاضاي نقل و انتقال به دانشللگاه هاي علوم پزشكي مستقر در تهران، منوط به 
دارا بودن شرايط ذيل مي باشد. ضمناً رسيدگي به تقاضاهاي نقل و انتقال، فقط در تابستان هر سال 
امكان پذير مي باشللد. الف( ازدواج دختر دانشجو پس از شركت در كنكور سراسري و اشتغال به 
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كار يا تحصيل همسر در تهران. ب( ابتالي دانشجو به بيماري صعب العالج يا معلوليت مؤثر پس از 
كنكور سراسللري. ج( دارا بودن حكم كفالت و سرپرستي دانشجو كه پس از كنكور سراسري، از 
دادگستري جمهوري اسالمي ايران اخذ شده باشد. تبصره 1: انتقال دانشجويان ساير دانشگاه هاي 
علوم پزشكي به دانشگاه علوم پزشكي تهران، امكان پذير نمي باشد. تبصره 2: انتقال و يا جابجايي 
داوطلبان بومي استان تهران، كه كدرشته محل ويژه خود را در استان هاي همجوار شامل: استان هاي 

مركزي و سمنان انتخاب مي نمايند، به ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي امكان پذير نمي باشد.
 بر اسللاس مصوبه جلسه شصت و ششللم مورخ 96/3/16 شللوراي عالي برنامه ريزي علوم 
پزشللكي، دانش اموختگان مقطع كارداني رشته اپتيك در صورت شركت در آزمون سراسري 
سال 1399 و كسب حداقل 80% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در كدرشته محل  قبولي رشته 
كارشناسللي بينايي سنجي، مي توانند واحدهاي گذرانده شللده خود را در مقطع كارداني رشته 
اپتيك در رشته بينايي سنجي با رعايت مفاد آيين نامه آموزشي تطبيق دهند )اين مصوبه صرفًا 

شامل دانش اموختگان رشته كارداني اپتيك پذيرفته شده قبل از سال 1389 مي باشد(. 
 ذيالً مفاد مصوبه  سي  و يكمين  نشست  شوراي  آموزش  پزشكي  و تخصصي  رشته هاي  پزشكي  
مورخ  24 و 25 اسفندماه  1367 به  اطالع  داوطلباني  كه  در رشته هاي  پزشكي ، دندانپزشكي  و 
داروسازي  پذيرفته  مي شوند، مي رساند )تعداد دفعات  مجاز شركت  در امتحان ، بر اساس  مصوبه  

جلسه  299 شوراي  عالي  برنامه ريزي  مي باشد(.
 در رشته هاي  تحصيلي  پزشكي، دندانپزشكي در پايان  مرحله  اول  آموزش، آزمون  جامع  علوم  
پايه  و براي رشته داروسازي در پايان  مرحله  اول  آموزش، آزمون جامع داروسازي )كه پس از 
گذراندن 180 واحد درسللي انجام مي شود( برگزار خواهد شد و قبولي  در آزمون  جامع  شرط 

ورود به  مرحله  بعدي  است .
الف ( شرط شركت  در آزمون  جامع  علوم  پايه  و داروسازي، قبولي  در كليه  درس هاي  مرحله  اول  

)درس هاي  علوم  پايه  و درس هاي  عمومي ( مي باشد.
ب( دانشللجويي  كه  به  علت  عدم  موفقيت  در آزمون هاي جامع  علوم  پايه  و داروسازي از ادامه  
تحصيل  در دوره  دكتري  عمومي  )پزشللكي ، دندانپزشللكي  و يا داروسازي ( محروم  مي شود در 
صللورت  تمايللل  مي تواند مطابق  دسللتورالعمل  مربوط در رشللته  ديگللري  در مقاطع  تحصيلي  

كارشناسي  و يا كارداني  تغيير رشته  دهد. 
ج ( تعداد دفعات  مجاز شركت  در آزمون هاي جامع  علوم  پايه  و يا جامع داروسازي، بر اساس  

مصوبات  شوراي  عالي  برنامه ريزي  علوم  پزشكي  مي باشد.
در رشته  پزشكي  در پايان  مرحله  سوم  امتحان  پيش كارورزي  برگزار مي شود كه:

الف( شللرط ورود به  مرحله  كارورزي  پزشللكي  كسللب  قبولي  در كارآمللوزي  كليه  بخش ها و 
درس هاي  مرحله  سوم  و موفقيت  در امتحان  جامع  پيش كارورزي  مي باشد.

تبصره: طبق مصوبه چهل و چهارمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي كشور مورخ 
1389/10/12، حدنصاب قبولي در آزمون هاي جامع علوم پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي 
و نيز آزمون جامع پيش كارورزي، كسب حداقل پنجاه درصد )50%( نمره كل آزمون مي باشد. 
ب( دانشجوياني  كه  به   علت  مردود  شدن   در امتحان  جامع  پيش كارورزي  از ادامه  تحصيل  در 

رشته  پزشكي  محروم  مي شوند، مي توانند برابر مقررات  جاري  تغيير رشته  بدهند. 
ج ( تعداد دفعات  مجاز شركت  در امتحان  جامع  پيش كارورزي  سه )3( نوبت  مي باشد.

 كليلله  بللرادران  فارغ التحصيل  دوره هاي  كاردانللي  )فوق ديپلم ( حداكثر تللا 1394/11/30 
رشته هاي  مختلف  گروه  آزمايشي  علوم  تجربي  )بجز گروه  آموزشي  پزشكي ( كه  در مهلت  شش  
ماهه  بعد از اتمام  از تحصيل  و قبل  از اعزام  به  خدمت  در گروه  آزمايشي  علوم  تجربي  شركت  
نموده اند، در صورت  پذيرفته  شللدن  در رشللته هاي  تحصيلي گروه آزمايشللي ذيربط در مقطع  
باالتر از كارداني  و با احتسللاب  تعدادي  از واحدهاي  دوره  كارداني  )فوق  ديپلم ( در دوره  باالتر 
بنحوي  كه  حداكثر  طول  مدت  تحصيل  آنان  از كارداني  به  مقطع  باالتر 2 سللال  كمتر از طول  
مدت  تحصيل  طبق  ضوابط وزارت  علوم ، تحقيقات  و فنآوري  در همان  دوره  تحصيلي  باشد، قبولي  
آنان  بالمانع  خواهد بود. در غير اينصورت  قبولي  آنان  »لغو« مي گردد و برابر ضوابط آزمون هاي  
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سراسري  حق  شركت  در آزمون  سال  آينده  را نيز ندارند.
تبصره : كليه  فارغ التحصيالن  دوره هاي  كارداني  )فوق ديپلم ( رشللته هاي  گروه  آموزشي  پزشكي  
)اعم  از خواهران  و برادران ( كه  طرح  خدمات  قانوني  آنان  تا 99/6/31 به  پايان  برسد، مجاز به  
انتخاب  رشته هاي  نيمسال  اول  و دوم  با توجه  به  ساير ضوابط مي باشند و آن  دسته  از فارغ التحصيالن  
دوره هاي  مذكور كه  طرح  خدمات  قانوني  آنان  تا 99/11/30 به  پايان  مي رسد منحصراً مجاز 

به  انتخاب  رشته هايي  هستند كه  براي  نيمسال  دوم  داراي  ظرفيت  پذيرش  مي باشند.
سهميه پذيرش 30% دانشجوي بومي از محل اصالح قانون عدالت آموزشي، مصوبه سال 1392 

مجلس محترم شوراي اسالمي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد 
نياز مناطق محروم كشللور ظرف ده سللال آينده، در نظر دارد مصوبه ياد شده را براي برخي از 

رشته هاي تحصيلي گروه پزشكي با شرايط ذيل اجرا نمايد.
1- سللهميه هاي بومي متناسب با وضعيت نقاط محروم هر استان براي داوطلبان بومي متقاضي 
خدمت در مناطق محروم در دانشللگاه هاي علوم پزشللكي ايجاد شده است. اكثر ظرفيت هاي 
پيش بيني شللده به شلليوه »بومي استاني« بوده كه دانشللگاه محل قبولي داوطلب، مطابق نقاط 

محروم مندرج در جداول مربوط، از پذيرفته شدگان تعهد محضري اخذ مي نمايد.
2- بر اسللاس مصوبه دوازدهمين و نوزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 

97/4/17 و 98/5/5پذيرش در اين رشته محل ها به صورت زير است:
 در رشته  محل هايي كه »مخصوص داوطلبان بومي استان خاصي« است، تمامي داوطلباني كه 

استان بومي آن ها مطابق با استان رشته باشد، اجازه انتخاب آن كدرشته  محل را دارند. 
 در رشللته  محل هايي كه »مخصوص داوطلبان بومي شللهر )يا بخش( خاصي« اسللت، تمامي 
داوطلباني كه حداقل 2 شهر )يا بخش( از 4  شهر )يا بخش( »محل اخذ مدرك تحصيلي سال 
آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل 
آخر«، »محل تولد« با شللهر )يا بخش( رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد، اجازه انتخاب آن 
كدرشته  محل را دارند. بديهي است ساير داوطلبان مجاز به انتخاب اين كدرشته  محل ها نيستند.
 در رشللته  محل هايي كه »مخصوص داوطلبان استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش 
داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي زابل، زاهدان يا دانشكده علوم 
پزشللكي ايرانشهر« هستند، همه داوطلبان بومي اسللتان سيستان و بلوچستان مجاز به انتخاب 
اين رشته محل ها مي باشند اما اولويت پذيرش با داوطلباني است كه حداقل 2 شهر )يا بخش( 
از 4  شللهر )يا بخش( »محل اخذ مدرك تحصيلي سللال آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي 
سللال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سللال ماقبل آخر«، »محل تولد« با شهر )يا 
بخش( منطقه رشته تحت پوشش تعيين شده تطابق داشته باشد و در صورتي كه ظرفيت خالي 
بماند، از داوطلبان بومي اسللتان سيستان و بلوچستان نيز پذيرش انجام مي شود. حدنصاب اين 
رشته ها، همان حدنصاب رشته  اصلي در دوره روزانه آن دانشگاه )رشته محل مادر( مي باشد. اين 
حدنصاب براي داوطلب آزاد 80 درصد گزينش آزاد و براي داوطلب رزمنده و ايثارگر مطابق 

قوانين رزمندگان و ايثارگران است.
 شللايان ذكر است از تمامي پذيرفته شللدگان اين كدرشته  محل ها تعهد الزم براي خدمت 
در شهر يا بخش محل خدمت مندرج در ستون »نام مناطق محروم محل خدمت پس از فارغ 

التحصيلي« در جدول ذيل اخذ خواهد شد.
3- استفاده از اين سهميه ها مستلزم سپردن تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل به صورت 

غيرقابل خريد و جابجايي مي باشد.
4- ارائه مدرك تحصيلي، بعد از اتمام دوره تعهد انجام مي پذيرد.

5- دانش آموختگان سهميه بومي در طول مدت زمان تعهد، مجاز به فعاليت پزشكي در ساير 
نقاط كشور نمي باشند.

6- اولويت تحصيل دانشجوي بومي، در استان خود مي باشد.
7- ادامه تحصيل، پس از گذراندن نيمي از مدت زمان تعهد امكان پذير است.
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8- مشموالن اين سهميه، مجاز به نقل و انتقال و تغيير رشته قبولي نمي باشند، لذا الزم است در 
انتخاب رشته دقت الزم را مبذول نمايند.

9- به موجب برقراري عدالت آموزشللي و اصالحيه هاي بعدي، كليه پذيرفته شللدگان استفاده 
كننده از اين سللهميه، مكلف مي باشللند قبل از ثبت نام، ضمن حضور در دفاتر اسناد رسمي در 
معيت نمايندگان دفتر حقوقي دانشگاه / دانشكده ها نسبت به توديع سند تعهد پذيرفته شدگان 
مقطع عمومي )سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحات بعدي( 

مطابق فرم تعهدي كه در زمان ثبت نام در اختيار آنان قرار مي گيرد، اقدام نمايند.
10- در مواردي كه به علت نزديك نبودن يك رشته در يك استان، سهميه بومي در استان هاي 
همجوار ايجاد شده، الزم است دانشگاه محل قبولي داوطلب، با دانشگاه متقاضي ايجاد سهميه، 
در خصوص اخذ تعهد هماهنگي نموده تا داوطلب پس از فارغ التحصيلي به دانشگاه استان بومي 

خود جهت ارائه خدمت هدايت شود.
تذكرات مهم:

1-بر اساس مصوبه جلسه 22 مورخ 98/9/30 شوراي سنجش و پذيرش دانشجو  متقاضيان گروه 
آزمايشي علوم تجربي كه در كارنامه اعالم نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده اند توجه داشته 
باشند كه رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسللازي و دامپزشكي مراكز دانشگاه  آزاد اسالمي 
درهمين دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج شده است. لذا الزم است درصورت تمايل به انتخاب 
كدرشته محلهاي فوق مربوط به دانشگاه آزاد اسالمي، اين كدرشته محلها را به همراه ساير كدرشته 

محلهاي انتخابي در فرم انتخاب رشته با توجه به اولويت  دلخواه درج نمايند.
2- فارغ التحصيالن  مقطع  كارداني  دامپزشكي  در صورت  قبولي  در مقطع  باالتر، مكلفند پس  از 
فراغت  از تحصيل  طرح  خدمت اليحه  نيروي  انساني  خود را برابر مقررات  مربوط انجام  دهند، 
بديهي  است  اين  دسته  از فارغ التحصيالن  در موقع  ثبت نام  در مقطع  باالتر ضرورت  دارد موافقت 
 سللازمان  دامپزشكي  كشللور را كسللب  نمايند. ضمناً اين  تعهد خدمت  شامل  پذيرفته شدگان  

سنوات  قبل  نيز مي شود.
 3- بر اساس مصوبه چهل و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 89/3/9 
برنامه آموزشللي توآم M.D.Ph.D. در دانشللگاه هاي علوم پزشللكي اجرا مي شود كه پذيرفته 
شدگان براي كسب اطالعات در خصوص جزئيات آن مي توانند به واحد آموزش دانشگاه هاي 

محل قبولي خود مراجعه نمايند.
4- داوطلباني كه كدرشته  محل هاي ويژه سهميه بومي استان تهران را در هر يك از دانشگاه هاي 
علوم پزشللكي سراسر كشللور انتخاب مي نمايند، توجه داشته باشند كه تا پايان دوره تحصيل 
موظف به حضور در دانشگاه هاي علوم پزشكي محل قبولي بوده و هرگونه انتقال و جابجايي براي 

اين پذيرفته شدگان ممنوع مي باشد.
تعهدات: داوطلباني كه از سهميه مناطق محروم و يا سهميه هايي كه كل و يا درصدي از ظرفيت 
آنها به داوطلبان بومي استان خاصي اختصاص مي يابد استفاده مي نمايند، مكلف به توديع تعهد 
محضري مطابق فرم هاي مربوط براي بازگشت به نقاط تعيين شده و ارائه خدمت به ميزان 2 تا 

3 برابر مدت تحصيل حسب نوع سهميه، به استان مربوطه مي باشند.

جدول زيرگروه ها، مواد امتحاني و ضرايب هر يك از دروس در گروه آزمايشي علوم تجربي

ضرایب دروس به تفکیک زیرگروه   
مواد امتحاني

نام گروه 
آزمایشي

کد 
زیرگروه 5گروه زیرگروه 4 زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1

1 1 4 1 0 1 - زمین شناسي

علوم
 تجربي 

2
3 4 3 3 2 2- ریاضي
2 2 2 4 4 3- زیست شناسي
2 3 2 2 2 4- فیزیک
2 2 2 4 3 5- شیمي
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رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش

زيرگروهنام رشتهمقطع تحصيلیترتيب
نوع گزينش

)دوره های روزانه(
كد

رديف رشته
1ناحيه ای1پزشكي *دكتري عمومي1
2ناحيه ای2داروسازي *دكتري عمومي2
4كشوری1دكتري پيوسته بيوتكنولوژيدكتري پيوسته3
3قطبی1دكتري عمومي دامپزشكيدكتري عمومي4
5ناحيه ای1دندانپزشكي *دكتري عمومي5
6كشوری4كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشادكارشناسي ارشدپيوسته6
202كشوری1كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضاييكارشناسي ارشد پيوسته7
237استانی1آموزش ابتداييكارشناسي8
23كشوری5آموزش تربيت بدنيكارشناسي9

25كشوری1آموزش زيست شناسيكارشناسي10
26كشوری2آموزش شيميكارشناسي11
238استانی1آموزش كودكان استثناييكارشناسي12
62استانی1اتاق عمل *كارشناسي13
8كشوری4اديان و مذاهبكارشناسي14
10كشوری1اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي *كارشناسي15
34قطبی4اقتصادكارشناسي16
195كشوری5اقتصاد كشاورزيكارشناسي17
191كشوری3اقيانوس شناسيكارشناسي18
213كشوری5امنيت اطالعاتكارشناسي19
214كشوری4امنيت اقتصاديكارشناسي20
215كشوری5امنيت بين المللكارشناسي21
207كشوری5امنيت نرمكارشناسي22
172كشوری2بهداشت عموميكارشناسي23
184كشوری1بهداشت مواد غذاييكارشناسي24
185كشوری1بهداشت و بازرسي گوشتكارشناسي25
14كشوری1بينايي سنجي *كارشناسي26
224كشوری2بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريهاكارشناسي27
16استانی1پرستاريكارشناسي28
211كشوری5پژوهشگري امنيتكارشناسي29
17كشوری4تاريخ اسالمكارشناسي30
242كشوری5تربيت مروج سياسيكارشناسي31
135كشوری5ترويج و آموزش كشاورزي پايداركارشناسي32
177كشوری1تكنولوژي پرتو درمانيكارشناسي33
68ناحيه ای1تكنولوژي پرتوشناسي *كارشناسي34
173كشوری2تكنولوژي پزشكي هسته ايكارشناسي35
20ناحيه ای4حسابداريكارشناسي36
212كشوری5حفاظت اطالعاتكارشناسي37
27قطبی1روانشناسيكارشناسي38
28ناحيه ای4زبان و ادبيات عربيكارشناسي39
141كشوری3زمين شناسيكارشناسي40
226كشوری1زيست شناسي جانوريكارشناسي41
225كشوری1زيست شناسي درياكارشناسي42
114كشوری1زيست شناسي سلولي و مولكوليكارشناسي43
227كشوری1زيست شناسي گياهيكارشناسي44
216كشوری1زيست فناوريكارشناسي45
31كشوری1شنوايي شناسي *كارشناسي46
201كشوری4شيعه شناسيكارشناسي47
32ناحيه ای2شيمي كاربرديكارشناسي48
236ناحيه ای2شيمي محضكارشناسي49
206كشوری5ضد تروريسمكارشناسي50
45قطبی4علم اطالعات و دانش شناسيكارشناسي51
81استانی1علوم آزمايشگاهي *كارشناسي52
200كشوری1علوم آزمايشگاهي دامپزشكيكارشناسي53
197كشوری1علوم تربيتيكارشناسي54
36كشوری1علوم تغذيه *كارشناسي55
105كشوری5علوم داميكارشناسي56
210كشوری5علوم فني امنيتكارشناسي57
155كشوری4علوم قرآن و حديثكارشناسي58
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رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش

زيرگروهنام رشتهمقطع تحصيلیترتيب
نوع گزينش

)دوره های روزانه(
كد

رديف رشته
39كشوری1علوم قضاييكارشناسي59
40كشوری1علوم و صنايع غذاييكارشناسي60
104كشوری5علوم و مهندسي باغبانيكارشناسي61
136كشوری5علوم و مهندسي جنگلكارشناسي62
102كشوری5علوم و مهندسي خاككارشناسي63
109كشوری5علوم و مهندسي شيالتكارشناسي64
106قطبی5علوم و مهندسي صنايع غذايي )كشاورزي(كارشناسي65
111كشوری5علوم و مهندسي محيط زيستكارشناسي66
18كشوری5علوم ورزشيكارشناسي67
145كشوری4فقه و حقوق اسالميكارشناسي68
138كشوری4فقه و حقوق اماميكارشناسي69
116كشوری4فقه و حقوق حنفيكارشناسي70
117كشوری4فقه و حقوق شافعيكارشناسي71
159قطبی4فقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي72
160كشوری4فلسفه و حكمت اسالميكارشناسي73
118كشوری4فلسفه و عرفان اسالميكارشناسي74
161كشوری4فلسفه و كالم اسالميكارشناسي75
174كشوری2فناوري اطالعات سالمتكارشناسي76
209كشوری4فناوري اطالعات و ارتباطاتكارشناسي77
250كشوری1فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستانيكارشناسي78
43قطبی1فيزيوتراپي *كارشناسي79
44كشوری1كاردرماني *كارشناسي80
46قطبی5كتابداري در شاخه پزشكيكارشناسي81
125كشوری4گردشگريكارشناسي82
48كشوری1گفتار درمانيكارشناسي83
107ناحيه ای5گياه پزشكيكارشناسي84
49استانی1ماماييكارشناسي85
50كشوری5مددكاري اجتماعي *كارشناسي86
122كشوری4مديريت امور بانكيكارشناسي87
128كشوری4مديريت امور گمركيكارشناسي88
120ناحيه ای4مديريت بازرگانيكارشناسي89
123كشوری4مديريت بيمهكارشناسي90
124كشوری4مديريت بيمه اكوكارشناسي91
15كشوری5مديريت خدمات بهداشتي درماني *كارشناسي92
126قطبی4مديريت دولتيكارشناسي93
127قطبی4مديريت صنعتيكارشناسي94
119كشوری4مديريت فرهنگي هنريكارشناسي95
143كشوری4مديريت كسب و كارهاي كوچككارشناسي96
134كشوری4مديريت ماليكارشناسي97
121كشوری4مديريت و بازرگاني درياييكارشناسي98
19كشوری5مربيگري عقيدتيكارشناسي99

53كشوری4معارف اسالميكارشناسي100
247كشوری4معارف اسالمي- تبليغ و ارتباطاتكارشناسي101
234كشوری4معارف اسالمي و اخالقكارشناسي102
248كشوری4معارف اسالمي و اديانكارشناسي103
232كشوری4معارف اسالمي و تاريخكارشناسي104
167كشوری4معارف اسالمي و علوم تربيتيكارشناسي105
233كشوری4معارف اسالمي و علوم قرآنيكارشناسي106
231كشوری4معارف اسالمي و كالمكارشناسي107
243كشوری4معارف اسالمي و مديريتكارشناسي108
171كشوری2مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كاركارشناسي109
176ناحيه ای2مهندسي بهداشت محيطكارشناسي110
103كشوری5مهندسي توليد و ژنتيك گياهيكارشناسي111
113كشوری5مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزيكارشناسي112
217كشوری5مهندسي صنايع مبلمانكارشناسي113
112كشوری5مهندسي طبيعتكارشناسي114
56كشوری5مهندسي فضاي سبزكارشناسي115
241كشوری1ميكروبيولوژيكارشناسي116
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رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش

زيرگروهنام رشتهمقطع تحصيلیترتيب
نوع گزينش

)دوره های روزانه(
كد

رديف رشته
129كشوری4هتلداريكارشناسي117
101استانی1هوشبري *كارشناسي118
187استانی1كارداني آموزش و پرورش ابتداييكارداني119
179استانی5كارداني امور اراضيكارداني120
82استانی4كارداني امور بانكيكارداني121
84استانی4كارداني امور دولتيكارداني122
98استانی5كارداني امور زراعي وباغيكارداني123
245استانی4كارداني امور فرهنگيكارداني124
85استانی4كارداني امور مالي و مالياتيكارداني125
63استانی2كارداني بهداشت حرفه ايكارداني126
221استانی2كارداني بهداشت عموميكارداني127
64استانی2كارداني بهداشت محيطكارداني128
83استانی4كارداني بيمهكارداني129
246استانی4كارداني تربيت مبلغ قرآن كريمكارداني130
88استانی4كارداني تربيت معلم قرآن كريمكارداني131
66قطبی1كارداني تكنسين پروتزهاي دندانيكارداني132
71استانی5كارداني تكنولوژي توليدات گياهيكارداني133
75استانی5كارداني تكنولوژي صنايع غذاييكارداني134
76استانی5كارداني تكنولوژي محيط زيستكارداني135
77استانی5كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداريكارداني136
78استانی5كارداني تكنولوژي مواد غذاييكارداني137
79استانی5كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطركارداني138
193كشوری5كارداني توليد و فرآوري خرماكارداني139
89استانی4كارداني حسابداريكارداني140
249استانی4  كارداني خدمات اداري  كارداني141
90استانی1كارداني دامپزشكيكارداني142
146استانی2كارداني شيمي آزمايشگاهيكارداني143
222استانی1كارداني علوم آزمايشگاهيكارداني144
87استانی5كارداني علوم ورزشيكارداني145
94استانی1كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستانيكارداني146
80استانی4كارداني گردشگريكارداني147
140استانی4كارداني مديريت بازرگانيكارداني148
130استانی4كارداني مديريت صنعتيكارداني149
188استانی4كارداني هتلداريكارداني150
220استانی1كارداني هوشبريكارداني151

*- در اين رشته ها حداقل ظرفيت پذيرش زن و مرد دردوره روزانه  از هر جنس حداقل 30% مي باشد.
بديهي است پذيرش در اين رشته ها در ساير دوره ها )پرديس خودگردان، شهريه پرداز، دانشگاه آزاد اسالمي و دانشكده ها 

و دانشگاه هاي علوم پزشكي( به صورت رقابتي انجام خواهد شد.
 نوع گزينش در رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي به صورت كشوري خواهد بود.

پذيرش در برخي از رشته هاي مندرج در جدول فوق ممكن است با روش صرفاً با سوابق تحصيلي صورت پذيرد 
كه الزم است براي اطالع از رشته هايي كه پذيرش آنها صرفاً با سوابق تحصيلي انجام مي شود به دفترچه مربوط 

به اين رشته ها، مندرج در سايت اين سازمان مراجعه شود. 
جدول ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي در دوره هاي مختلف

دوره 
ظرفيت رشته هاي تحصيلي 

با آزمون
35861روزانه

2871نوبت دوم )شبانه(
263محروم ) زلزله زده، سيل زده و ساير مصوبات(

4278دانشگاه فرهنگيان )ويژه داوطلبان آزاد(
7433دانشگاه ها و مؤسسات غيردولتي و غيرانتفاعي

3572دانشگاه پيام نور
54278جمع كل
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گروه آزمايشي علوم تجربيهاي تحصيلي رشته
خيلي مهم: اتتذكر

ها و مؤسساتدانشگاهشهريه پرداز  ،پرديس خودگردان، نوبت دوم (شبانه)،هاي روزانهداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره-1
مهم گروه پزشكيضوابط و از  اولدر فصل ها اين دورهاز نحوه پذيرش دانشجو در ، دانشگاه آزاد اسالميهمچنين و  عاليآموزش 
از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاهو همچنين اين دفترچه راهنما فصل دوم ابتداي در مندرج 

نيز ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)پيوستبخش در يا مؤسسه آموزش عالي 
مطلع گردند.

پذيردخاص صورت ميبصورت متمركز با شرايط دانشگاههاي علوم پزشكي هاي پزشكي پيش بيمارستاني پذيرش در رشته فوريت-2
ازمعاينه و ساير مراحل گزينش بعد از مرحله انتخاب رشته  شدگان چند برابر ظرفيت براي انجام مراحل مصاحبه،و اسامي معرفي

 اعالم خواهد شد.طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان 
اقدام به پذيرش دانشجو 1399هاي نوبت دوم (شبانه) كه در آزمون سراسري سال ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دورهدانشگاه-3

رفاهي به دانشجويان دوره نوبت تسهيالتنمايند، از ارائه خوابگاه و يا اسكان دانشجويي، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و مي
شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته/ شهر محلباشند. لذا به داوطلبان توصيه ميدوم (شبانه) بطور جـدّ معذور مي

 ونت خود را انتخاب نمايند.سك

بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
18 - زن مرد 35251 اقتصاد  روزانه
6 - زن مرد  نوبت دوم 35252 اقتصاد

دانشگاه اراك
31501 شناسي جانوريزيست  - 50 زن مرد  روزانه
31502 زيست شناسي سلولي و مولكولي - 45 زن مرد  روزانه
35253 اقتصاد - 12 زن مرد  روزانه
35254 روانشناسي - 11 زن مرد  روزانه
35255 شيمي كاربردي - 36 زن مرد  روزانه
35256 شيمي محض - 40 زن مرد  روزانه

8 7 پيوست هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش  15 35257 علوم ورزشي -  روزانه
35258 مديريت صنعتي - 12 زن مرد  روزانه

دانشگاه اردكان
38 - زن مرد 31503 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي  روزانه
38 - زن مرد 31504 كارداني دامپزشكي  روزانه
11 - زن مرد 35259 اقتصاد  روزانه
11 - زن مرد 35260 روانشناسي  روزانه
11 - زن مرد 35261 مديريت دولتي  روزانه
2 - زن مرد  نوبت دوم 31505 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي
2 - زن مرد  نوبت دوم 31506 كارداني دامپزشكي
1 - زن مرد  نوبت دوم 35262 اقتصاد
1 - زن مرد  نوبت دوم 35263 روانشناسي
1 - زن مرد دومنوبت  35264 مديريت دولتي  

دانشگاه اروميه
مهماني، انتقال دايم و تغيير رشته به ساير موسسات

امكان پذير نيست. 40 - زن مرد 31507 دكتري عمومي دامپزشكي  روزانه
31508 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد  روزانه
20 - زن مرد 31509 گياه پزشكي  روزانه
15 - زن مرد 35265 اقتصاد  روزانه
15 - زن مرد 35266 حسابداري  روزانه
14 - زن مرد 35267 روانشناسي  روزانه
35268 شيمي كاربردي - 44 زن مرد  روزانه

6 6 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 12 35269 علوم ورزشي -  روزانه
15 - زن مرد 35270 مديريت بازرگاني  روزانه
15 - زن مرد 35271 مديريت دولتي  روزانه

مهماني، انتقال دايم و تغيير رشته به ساير موسسات
امكان پذير نيست.  نوبت دوم 31510 دكتري عمومي دامپزشكي - 40 زن مرد

دانشگاه اصفهان
45 - زن مرد 31511 زمين شناسي  روزانه
25 - زن مرد 31512 زيست شناسي جانوري  روزانه
25 - زن مرد 31513 شناسي سلولي و مولكولي زيست  روزانه
25 - زن مرد 31514 زيست شناسي گياهي  روزانه
25 - زن مرد 31515 ميكروبيولوژي  روزانه
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  دانشگاه اصفهان ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 35272 اقتصاد 15 - زن مرد 
 روزانه 35273 حسابداري 12 - زن مرد 
 روزانه 35274 روانشناسي 11 - زن مرد 
 روزانه 35275 شيمي كاربردي 24 - زن مرد 
 روزانه 35276 شيمي محض 24 - زن مرد 
 روزانه 35277 علم اطالعات و دانش شناسي 8 - زن مرد 

 روزانه 35278 علوم ورزشي 12 - زن مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35279 گردشگري 8 - زن مرد 
 روزانه 35280 مديريت بازرگاني 8 - زن مرد 
 روزانه 35281 مديريت صنعتي 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 31516 زمين شناسي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31517 زيست شناسي جانوري 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31518 سلولي و مولكولي زيست شناسي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31519 زيست شناسي گياهي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31520 ميكروبيولوژي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35282 اقتصاد 11 - زن مرد 
 نوبت دوم 35283 حسابداري 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35284 روانشناسي 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35285 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35286 شيمي محض 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35287 علم اطالعات و دانش شناسي 3 - زن مرد 

 نوبت دوم 35288 علوم ورزشي 9 - زن مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 35289 گردشگري 2 - زن مرد 
دومنوبت  35290 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد   
 نوبت دوم 35291 مديريت صنعتي 5 - زن مرد 

  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي

پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه (اسامي چند برابر 
ها پس از اتمام مرحله انتخاب ظرفيت متقاضيان اين رشته

رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش 
هماهنگي در خصوص دعوت  به دانشگاه ارسال خواهد شد.

به مصاحبه و ساير مراحل گزينش رأسًا از سوي دانشگاه با 
  داوطلبان به عمل خواهد آمد)

15 - مرد  روزانه 38801 امنيت اطالعات -
15 - مرد 38802  امنيت اقتصادي -  روزانه
15 - مرد 38803  امنيت بين الملل -  روزانه
15 - مرد 38804  امنيت نرم -  روزانه
15 - مرد 38805  پژوهشگري امنيت -  روزانه
15 - مرد 38806  حفاظت اطالعات -  روزانه
15 - مرد 38807  ضد تروريسم -  روزانه
15 - مرد 38808  علوم فني امنيت -  روزانه
15 - مرد 38809  فناوري اطالعات و ارتباطات -  روزانه
38810  مديريت اطالعات و ارتباطات -  15 -  مرد  روزانه

 

 تهران -دانشگاه الزهرا (س) (ويژه خواهران) 
 روزانه 31521 زيست شناسي گياهي 30 - زن -  

 روزانه 31522 زيست فناوري 30 - زن - 
 روزانه 31523 ميكروبيولوژي 30 - زن - 
 روزانه 35292 اقتصاد 12 - زن - 
 روزانه 35293 حسابداري 8 - زن - 
 روزانه 35294 روانشناسي 5 - زن - 
 روزانه 35295 شيمي محض 26 - زن - 
 روزانه 35296 علم اطالعات و دانش شناسي 8 - زن - 

 روزانه 35297 علوم ورزشي 8 - زن - شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35298 مديريت بازرگاني 8 - زن - 
 روزانه 35299 مديريت مالي - 8 زن - 
 نوبت دوم 31524 زيست شناسي گياهي 16 - زن - 
 نوبت دوم 31525 زيست فناوري 13 - زن - 
 نوبت دوم 31526 ميكروبيولوژي 14 - زن - 
 نوبت دوم 35300 اقتصاد 6 - زن - 
 نوبت دوم 35301 حسابداري 3 - زن - 
 نوبت دوم 35302 روانشناسي 3 - زن - 
 نوبت دوم 35303 شيمي كاربردي - 48 زن - 
 نوبت دوم 35304 شيمي محض 14 - زن - 
 نوبت دوم 35305 علم اطالعات و دانش شناسي 4 - زن - 
 نوبت دوم 35306 علوم تربيتي 7 - زن - 

 نوبت دوم 35307 علوم ورزشي 4 - زن - شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 35308 مديريت بازرگاني 3 - زن - 
 نوبت دوم 35309 مديريت مالي - 3 زن - 
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  دانشگاه ايالم
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 31527 بهداشت مواد غذايي 35 - زن مرد  
 روزانه 31528 زيست فناوري 35 - زن مرد 
 روزانه 31529 دامپزشكيعلوم آزمايشگاهي  35 - زن مرد 
 روزانه 31530 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد 
 روزانه 31531 كارداني دامپزشكي 35 - زن مرد 
 روزانه 35310 اقتصاد 11 - زن مرد 
 روزانه 35311 حسابداري 11 - زن مرد 

 روزانه 35312 علوم ورزشي 10 - 5 5 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35313 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد 
 نوبت دوم 31532 بهداشت مواد غذايي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31533 زيست فناوري 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31534 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31535 كارداني دامپزشكي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35314 اقتصاد 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35315 حسابداري 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35316 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 

 دانشگاه بجنورد
 روزانه 35317 اقتصاد 18 - زن مرد  

 روزانه 35318 حسابداري 18 - زن مرد 
 روزانه 35319 روانشناسي 15 - زن مرد 
 روزانه 35320 مديريت بازرگاني 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 35321 حسابداري 18 - زن مرد 

 دانشگاه بزرگمهر قاينات
 روزانه 35322 حسابداري 18 - زن مرد  

 نوبت دوم 35323 حسابداري 3 - زن مرد 

 همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در 

 روزانه 31536 مواد غذايي بهداشت 35 - زن مرد  هر رشته مي باشد
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در 

 هر رشته مي باشد
 روزانه 31537 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد

اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در 
 هر رشته مي باشد

 روزانه 31538 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 35 - زن مرد
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در 

 هر رشته مي باشد
 روزانه 31539 گياه پزشكي 20 - زن مرد

اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در 
 هر رشته مي باشد.

 روزانه 31540 كارداني دامپزشكي 40 - زن مرد
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در 

 رشته مي باشد هر
 روزانه 35324 اقتصاد 12 - زن مرد

اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در 
 هر رشته مي باشد

 روزانه 35325 حسابداري 12 - زن مرد
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در 

 هر رشته مي باشد
 روزانه 35326 روانشناسي 11 - زن مرد

واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در اولويت 
 هر رشته مي باشد

 روزانه 35327 شيمي كاربردي 32 - زن مرد
اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در 

 هر رشته مي باشد
 روزانه 35328 شيمي محض 32 - زن مرد

اولويت  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
براساس رتبه هاي برتر در هر رشته واگذاري خوابگاه 

 مي باشد
 روزانه 35329 علوم ورزشي 12 - 6 6

اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر هر 
 رشته مي باشد.

 روزانه 35330 مديريت كسب و كارهاي كوچك 9 - زن مرد
 نوبت دوم 31541 گياه پزشكي 10 - زن مرد امكان واگذاري خوابگاه دولتي وجود ندارد.

 همدان (محل تحصيل دانشكده علوم و صنايع غذايي بهار) -دانشگاه بوعلي سينا 
به دانشجويان غير بومي خوابگاه تعلق خواهد گرفت. 

امكان مهمان و يا انتقال به پرديس اصلي دانشگاه 
  وجود ندارد

 روزانه 31542 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد

مهمان و انتقال به پرديس اصلي دانشگاه وجود امكان 
 ندارد.

 نوبت دوم 31543 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10 - زن مرد
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  همدان (محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن) -دانشگاه بوعلي سينا 
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

امكان مهمان و انتقال به پرديس اصلي دانشگاه بوعلي 
 روزانه 35331 مديريت بازرگاني 9 - - مرد  سينا وجود ندارد.

امكان مهمان و انتقال به پرديس اصلي دانشگاه بوعلي 
 سينا وجود ندارد.

 روزانه 35332 مديريت صنعتي 9 - - مرد
پرديس اصلي دانشگاه بوعلي امكان مهمان و انتقال به 

 سينا وجود ندارد.
 نوبت دوم 35333 مديريت بازرگاني 6 - - مرد

عدم تخصيص خوابگاه و همچنين عدم امكان مهماني و 
 انتقال به پرديس اصلي دانشگاه

 نوبت دوم 35334 مديريت صنعتي 6 - - مرد

 دانشگاه بيرجند
 روزانه 31544 گياه پزشكي 20 - زن مرد  

 روزانه 35335 روانشناسي 14 - زن مرد 
 روزانه 35336 شيمي كاربردي 48 - زن مرد 
 روزانه 35337 علم اطالعات و دانش شناسي 18 - زن مرد 

 روزانه 35338 علوم ورزشي 18 - 9 9 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35339 مديريت دولتي 11 - زن مرد 
 نوبت دوم 35340 روانشناسي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35341 علم اطالعات و دانش شناسي 6 - زن مرد 
 نوبت دوم 35342 مديريت دولتي 5 - زن مرد 

 قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
 روزانه 35343 حسابداري 9 - زن مرد  

 روزانه 35344 روانشناسي 9 - زن مرد 
 روزانه 35345 شيمي محض 24 - زن مرد 

 روزانه 35346 علوم ورزشي 9 - 5 4 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35347 مديريت صنعتي 9 - زن مرد 

 دانشگاه تبريز
 روزانه 31545 دكتري عمومي دامپزشكي 27 - زن مرد  

 روزانه 31546 بهداشت مواد غذايي 27 - زن مرد 
 روزانه 31547 گوشتبهداشت و بازرسي  33 - زن مرد 
 روزانه 31548 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد 
 روزانه 31549 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد 
 روزانه 31550 زيست شناسي گياهي 30 - زن مرد 
 روزانه 31551 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 33 - زن مرد 
 روزانه 31552 (كشاورزي)علوم و مهندسي صنايع غذايي  20 - زن مرد 
 روزانه 31553 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 31554 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 
 روزانه 35348 اقتصاد 14 - زن مرد 
 روزانه 35349 اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 
 روزانه 35350 روانشناسي 7 - زن مرد 
 روزانه 35351 شيمي كاربردي - 24 زن مرد 
 روزانه 35352 شيمي محض 24 - زن مرد 
 روزانه 35353 علم اطالعات و دانش شناسي 9 - زن مرد 

 روزانه 35354 علوم ورزشي - 6 3 3 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35355 گردشگري 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 31555 دكتري عمومي دامپزشكي 18 - زن مرد 
 نوبت دوم 31556 بهداشت مواد غذايي 18 - زن مرد 
 نوبت دوم 31557 بهداشت و بازرسي گوشت 22 - زن مرد 
 نوبت دوم 31558 زيست شناسي جانوري 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31559 زيست شناسي سلولي و مولكولي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31560 زيست شناسي گياهي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31561 آزمايشگاهي دامپزشكيعلوم  22 - زن مرد 
 نوبت دوم 31562 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 16 - زن مرد 
 نوبت دوم 31563 گياه پزشكي 16 - زن مرد 
 نوبت دوم 35356 اقتصاد 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35357 اقتصاد كشاورزي 13 - زن مرد 
دومنوبت  35358 روانشناسي 5 - زن مرد   
 نوبت دوم 35359 شيمي كاربردي - 16 زن مرد 
 نوبت دوم 35360 شيمي محض 16 - زن مرد 
 نوبت دوم 35361 علم اطالعات و دانش شناسي 6 - زن مرد 

 نوبت دوم 35362 علوم ورزشي - 4 2 2 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 35363 گردشگري 6 - زن مرد 
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  تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر)دانشگاه 
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

امكان ارايه خوابگاه براي دانشجويان جديدالورود 
 روزانه 31564 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد  وجود ندارد.

 دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل
 روزانه 31565 بهداشت مواد غذايي 40 - زن مرد  

 روزانه 31566 بهداشت و بازرسي گوشت 40 - زن مرد 
 روزانه 31567 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد 
 روزانه 31568 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد 
 روزانه 31569 فناوريزيست  60 - زن مرد 
 روزانه 31570 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 40 - زن مرد 
 روزانه 31571 كارداني دامپزشكي 40 - زن مرد 
 نوبت دوم 31572 بهداشت مواد غذايي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31573 زيست شناسي جانوري 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 31574 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 31575 زيست فناوري 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 31576 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31577 كارداني دامپزشكي 10 - زن مرد 

 دانشگاه تهران
 روزانه 31578 دكتري عمومي دامپزشكي 45 - زن مرد  

 روزانه 31579 زمين شناسي 30 - زن مرد 
 روزانه 31580 زيست شناسي جانوري 15 - زن مرد 
 روزانه 31581 زيست شناسي سلولي و مولكولي 15 - زن مرد 
 روزانه 31582 زيست شناسي گياهي 20 - زن مرد 
 روزانه 31583 زيست فناوري 15 - زن مرد 
 روزانه 31584 ميكروبيولوژي 20 - زن مرد 

شرايط در بخش  -پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
ها (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام پيوست

مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل 
.)گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم خواهد شد

 روزانه 35364 دكتري پيوسته بيوتكنولوژي 10 - زن مرد

 روزانه 35365 اقتصاد 18 - زن مرد 
 روزانه 35366 حسابداري 9 - زن مرد 
 روزانه 35367 روانشناسي 8 - زن مرد 
 روزانه 35368 شيمي كاربردي 14 - زن مرد 
 روزانه 35369 شيمي محض 14 - زن مرد 

 روزانه 35370 علوم ورزشي 18 - 9 9 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35371 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد 
 روزانه 35372 مديريت دولتي 9 - زن مرد 
 روزانه 35373 مديريت صنعتي 9 - زن مرد 
 روزانه 35374 مديريت مالي 9 - زن مرد 

فقط  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
محل تحصيل دانشكده الهيات و  -مختص اهل تسنن 

 معارف اسالمي
 روزانه 35380 فقه شافعي 8 - زن مرد

 نوبت دوم 31585 دكتري عمومي دامپزشكي 45 - زن مرد 

 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)
 روزانه 31586 علوم دامي 20 - زن مرد  

 روزانه 31587 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 روزانه 31588 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد 
 روزانه 31589 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد 
 روزانه 31590 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد 
 روزانه 31591 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 روزانه 31592 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 31593 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 روزانه 31594 مهندسي صنايع مبلمان 20 - زن مرد 
 روزانه 31595 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 روزانه 31596 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 
 روزانه 35375 اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 

 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت)
 روزانه 31597 داميعلوم  20 - زن مرد  

 روزانه 31598 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 31599 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
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  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 35376 حسابداري 8 - زن مرد  انتهاي دفترچه توضيحات در
 روزانه 35377 مديريت بازرگاني 8 - زن مرد توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 35378 مديريت دولتي 8 - زن مرد توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 35379 مديريت مالي 8 - زن مرد توضيحات در انتهاي دفترچه

 دانشگاه جهرم
 روزانه 31600 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد  

 روزانه 35381 حسابداري 12 - زن مرد 
 روزانه 35382 علوم ورزشي 18 - زن مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

 دانشگاه جيرفت
 روزانه 35383 شيمي كاربردي 32 - زن مرد  

 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
 روزانه 31601 زيست شناسي جانوري 50 - زن مرد  

 روزانه 31602 زيست شناسي سلولي و مولكولي - 50 زن مرد 
 روزانه 35384 روانشناسي 13 - زن مرد 
 روزانه 35385 شيمي كاربردي 40 - زن مرد 

 روزانه 35386 علوم ورزشي 12 - 6 6 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 31603 زيست شناسي جانوري 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31604 زيست شناسي سلولي و مولكولي - 10 زن مرد 
 نوبت دوم 35387 روانشناسي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35388 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
 روزانه 35389 اقتصاد 12 - زن مرد  

 روزانه 35390 حسابداري 12 - زن مرد 
 روزانه 35391 روانشناسي 12 - زن مرد 
 روزانه 35392 علم اطالعات و دانش شناسي 18 - زن مرد 
 روزانه 35393 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 روزانه 35394 مديريت صنعتي 12 - زن مرد 

 دانشگاه خوارزمي (محل تحصيل كرج)
 روزانه 31605 زمين شناسي 50 - زن مرد  

 روزانه 31606 زيست شناسي جانوري 35 - زن مرد 
 روزانه 31607 زيست شناسي سلولي و مولكولي 25 - زن مرد 
 روزانه 31608 زيست شناسي گياهي 40 - زن مرد 
 روزانه 31609 زيست فناوري 35 - زن مرد 
 روزانه 35395 روانشناسي 12 - زن مرد 
 روزانه 35396 شيمي كاربردي - 28 زن مرد 
 روزانه 35397 شيمي محض 28 - زن مرد 
 روزانه 35398 علم اطالعات و دانش شناسي 14 - زن مرد 

 روزانه 35399 علوم ورزشي 18 - زن مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 31610 زيست شناسي جانوري 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31611 زيست شناسي سلولي و مولكولي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31612 زيست شناسي گياهي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35400 روانشناسي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35401 علم اطالعات و دانش شناسي 5 - زن مرد 

 نوبت دوم 35402 علوم ورزشي 6 - زن مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

 دانشگاه خوارزمي
 روزانه 35403 اقتصاد 18 - زن مرد  تهرانمحل تحصيل 

 روزانه 35404 حسابداري 18 - زن مرد محل تحصيل تهران
 روزانه 35405 مديريت امور بانكي 7 - زن مرد محل تحصيل تهران
 روزانه 35406 مديريت امور گمركي 7 - زن مرد محل تحصيل تهران
 روزانه 35407 مديريت بيمه 7 - زن مرد محل تحصيل تهران
 روزانه 35408 مديريت مالي 18 - زن مرد محل تحصيل تهران
 نوبت دوم 35409 حسابداري 9 - زن مرد محل تحصيل تهران
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  دانشگاه دامغان
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 31613 زيست شناسي جانوري 40 - زن مرد  
 روزانه 31614 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد 
 روزانه 35410 اقتصاد 14 - زن مرد 
 روزانه 35411 شيمي كاربردي 48 - زن مرد 
 نوبت دوم 31615 زيست شناسي جانوري 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31616 زيست شناسي سلولي و مولكولي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35412 اقتصاد 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35413 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
 روزانه 35414 اقتصاد 11 - زن مرد  

 روزانه 35415 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 35416 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 

 كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 روزانه 31617 دكتري عمومي دامپزشكي 40 - زن مرد  

 روزانه 31618 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد 
 روزانه 31619 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد 
 روزانه 31620 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 40 - زن مرد 
 روزانه 31621 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 35417 اقتصاد 30 - زن مرد 
 روزانه 35418 تاريخ اسالم 9 - زن مرد 
 روزانه 35419 حسابداري 21 - زن مرد 
 روزانه 35420 روانشناسي 12 - زن مرد 
 روزانه 35421 شيمي كاربردي 36 - زن مرد 
 روزانه 35422 شيمي محض 36 - زن مرد 
 روزانه 35423 علم اطالعات و دانش شناسي 12 - زن مرد 

 روزانه 35424 علوم ورزشي 21 - زن مرد ضوابط مندرج در بخش پيوست هاشرايط و 
 نوبت دوم 31622 دكتري عمومي دامپزشكي 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 31623 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 31624 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35425 حسابداري 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 35426 روانشناسي 9 - زن مرد 

 دانشگاه زابل
 روزانه 31625 دكتري عمومي دامپزشكي 50 - زن مرد  

 روزانه 31626 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 30 - زن مرد 
 روزانه 35427 علم اطالعات و دانش شناسي 12 - زن مرد 

 روزانه 35428 علوم ورزشي 12 - زن مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 31627 دكتري عمومي دامپزشكي 50 - زن مرد 

 دانشگاه زنجان
 روزانه 31628 زيست شناسي جانوري 40 - زن مرد  

 روزانه 31629 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد 
 روزانه 31630 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد 
 روزانه 31631 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 35429 اقتصاد 11 - زن مرد 
 روزانه 35430 حسابداري 11 - زن مرد 
 روزانه 35431 روانشناسي 12 - زن مرد 
 روزانه 35432 شيمي كاربردي - 40 زن مرد 
 روزانه 35433 شيمي محض 40 - زن مرد 

 روزانه 35434 علوم ورزشي 21 - 11 10 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35435 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد 
 روزانه 35436 مديريت صنعتي - 11 زن مرد 
 نوبت دوم 31632 زيست شناسي جانوري 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31633 زيست شناسي سلولي و مولكولي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31634 (كشاورزي)علوم و مهندسي صنايع غذايي  20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31635 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35437 اقتصاد 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35438 حسابداري 2 - زن مرد 
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  دانشگاه زنجان ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 35439 روانشناسي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35440 شيمي كاربردي - 8 زن مرد 
 نوبت دوم 35441 شيمي محض 8 - زن مرد 

 نوبت دوم 35442 علوم ورزشي 4 - 2 2 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 35443 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35444 مديريت صنعتي - 2 زن مرد 

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
 روزانه 35445 روانشناسي 9 - زن مرد  

 نوبت دوم 35446 روانشناسي 3 - زن مرد 

 دانشگاه سمنان
 روزانه 31636 دكتري عمومي دامپزشكي 55 - زن مرد  

 روزانه 31637 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد 
 روزانه 31638 آزمايشگاهي دامپزشكيعلوم  50 - زن مرد 
 روزانه 31639 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد 
 روزانه 35447 اقتصاد 9 - زن مرد 
 روزانه 35448 حسابداري 11 - زن مرد 
 روزانه 35449 شيمي كاربردي 32 - زن مرد 

 روزانه 35450 ورزشيعلوم  12 - 6 6 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35451 گردشگري 15 - زن مرد 
 روزانه 35452 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد 
 روزانه 35453 مديريت دولتي 9 - زن مرد 
 روزانه 35454 مديريت صنعتي 9 - زن مرد 
 روزانه 35455 مديريت كسب و كارهاي كوچك 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 31640 دامپزشكيدكتري عمومي  - 55 زن مرد 
 نوبت دوم 31641 زيست شناسي سلولي و مولكولي 25 - زن مرد 
 نوبت دوم 31642 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 40 - زن مرد 
 نوبت دوم 31643 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35456 اقتصاد 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 35457 حسابداري 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 35458 شيمي كاربردي - 32 زن مرد 

 نوبت دوم 35459 علوم ورزشي 6 - 3 3 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 35460 گردشگري 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 35461 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 35462 مديريت دولتي 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 35463 مديريت صنعتي 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 35464 مديريت كسب و كارهاي كوچك 9 - زن مرد 

 دانشگاه سمنان (محل تحصيل آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد)
 روزانه 31644 كارداني دامپزشكي 40 - زن مرد  

 نوبت دوم 31645 كارداني دامپزشكي 40 - زن مرد 

 دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي مهدي شهر) دانشگاه سمنان (محل تحصيل
 روزانه 35465 روانشناسي 6 - زن مرد  

 روزانه 35466 علم اطالعات و دانش شناسي 14 - زن مرد 
 نوبت دوم 35467 روانشناسي 3 - زن مرد 

 اسد آباد همدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسد آبادي 
 روزانه 35468 شيمي كاربردي 40 - زن مرد  

 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 روزانه 31646 زيست شناسي سلولي و مولكولي 35 - زن مرد  

 روزانه 35469 اقتصاد 11 - زن مرد 
 روزانه 35470 حسابداري 11 - زن مرد 
 روزانه 35471 روانشناسي 11 - زن مرد 
 روزانه 35472 شيمي كاربردي - 24 زن مرد 

 روزانه 35473 علوم ورزشي 9 - 5 4 ضوابط مندرج در بخش پيوست هاشرايط و 
 روزانه 35474 مديريت دولتي 9 - زن مرد 
 روزانه 35475 مديريت كسب و كارهاي كوچك 9 - زن مرد 
 روزانه 35476 مديريت مالي 9 - زن مرد 
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  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 31647 زيست شناسي سلولي و مولكولي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35477 اقتصاد 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35478 حسابداري 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35479 روانشناسي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35480 دولتيمديريت  2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35481 مديريت كسب و كارهاي كوچك 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35482 مديريت مالي 2 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه شاهد 

شرايط در بخش  -پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
ها (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از پيوست

انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير اتمام مرحله 
مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم 

  .)خواهد شد
 31797تا  31792داوطلبان توجه نمايند كد رشته محل هاي 

مربوط به رشته هاي گروه پزشكي اين دانشگاه، عينًا در صفحه 
تهران  –نشگاه شاهد همين دفترچه راهنما، تحت عنوان دا 65

رساني نيز اعالم گرديده و در اين قسمت، فقط براي اطالع
  مند درج شده است.بيشتر به داوطلبان عالقه

 روزانه 31648 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد
 روزانه 31649 زيست فناوري 40 - زن مرد
 روزانه 35483 روانشناسي 18 - زن مرد
 روزانه 35484 علم اطالعات و دانش شناسي 18 - زن مرد
 روزانه 35485 مديريت بازرگاني 15 - زن مرد
 روزانه 35486 مديريت دولتي 18 - زن مرد
 روزانه 35487 مديريت صنعتي 18 - زن مرد
 روزانه 31793 پزشكي 30 - زن مرد
 روزانه 31794 دندانپزشكي 20 - زن مرد
 روزانه 31795 پرستاري 40 - 20 20
 روزانه 31796 تكنولوژي اتاق عمل 40 - زن مرد
 شهريه پرداز 31797 پزشكي 15 - زن مرد

 دانشگاه شهركرد
 روزانه 31650 دكتري عمومي دامپزشكي 35 - زن مرد  

 روزانه 31651 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد 
 روزانه 31652 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد 
 روزانه 31653 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 35488 شيمي كاربردي 24 - زن مرد 

 روزانه 35489 علوم ورزشي 10 - 5 5 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35490 گردشگري 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 31654 دكتري عمومي دامپزشكي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31655 شناسي جانوريزيست  5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31656 زيست شناسي سلولي و مولكولي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31657 گياه پزشكي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35491 شيمي كاربردي 4 - زن مرد 

 نوبت دوم 35492 علوم ورزشي 2 - 1 1 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 35493 گردشگري 2 - زن مرد 

 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 روزانه 31658 دكتري عمومي دامپزشكي 46 - 23 23  

 روزانه 31659 زيست شناسي جانوري 20 - زن مرد 
 روزانه 31660 زيست شناسي سلولي و مولكولي 20 - زن مرد 
 روزانه 31661 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد 
 روزانه 31662 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 35494 اقتصاد 11 - زن مرد 
 روزانه 35495 اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 
 روزانه 35496 حسابداري 11 - زن مرد 
 روزانه 35497 روانشناسي 8 - زن مرد 
 روزانه 35498 شيمي كاربردي 32 - زن مرد 
 روزانه 35499 شيمي محض 32 - زن مرد 

 روزانه 35500 علوم ورزشي 18 - 9 9 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35501 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد 
 نوبت دوم 31663 دكتري عمومي دامپزشكي - 46 23 23 
 نوبت دوم 31664 زيست شناسي سلولي و مولكولي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31665 غذايي (كشاورزي)علوم و مهندسي صنايع  10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35502 اقتصاد 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35503 حسابداري 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35504 روانشناسي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35505 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 

 كرمان (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي بافت) -دانشگاه شهيد باهنر 
 روزانه 35506 اقتصاد 23 - زن مرد  

 روزانه 35507 حسابداري 12 - زن مرد 
 روزانه 35508 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35509 حسابداري 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35510 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
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  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي 
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 31666 زمين شناسي 30 - زن مرد  
 روزانه 31667 زيست شناسي جانوري 20 - زن مرد 
 روزانه 31668 زيست شناسي دريا 20 - زن مرد 
 روزانه 31669 زيست شناسي سلولي و مولكولي 22 - زن مرد 
 روزانه 31670 شناسي گياهيزيست  20 - زن مرد 
 روزانه 31671 زيست فناوري 22 - زن مرد 
 روزانه 31672 ميكروبيولوژي 22 - زن مرد 
 روزانه 35511 اقتصاد 23 - زن مرد 
 روزانه 35512 حسابداري 9 - زن مرد 
 روزانه 35513 روانشناسي 17 - زن مرد 
 روزانه 35514 شيمي كاربردي 24 - زن مرد 
 روزانه 35515 شيمي محض 24 - زن مرد 

 روزانه 35516 علوم ورزشي 14 - 7 7 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35517 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد 
 روزانه 35518 مديريت دولتي 9 - زن مرد 
 روزانه 35519 مديريت صنعتي 9 - زن مرد 
 روزانه 35520 مديريت مالي 9 - زن مرد 

 اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 روزانه 31673 دكتري عمومي دامپزشكي 50 - زن مرد  

 روزانه 31674 دكتري عمومي دامپزشكي - 50 زن مرد 
 روزانه 31675 زيست شناسي سلولي و مولكولي 25 - زن مرد 
 روزانه 31676 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 31677 ميكروبيولوژي 25 - زن مرد 
 روزانه 35521 اقتصاد 21 - زن مرد 
 روزانه 35522 حسابداري 12 - زن مرد 
 روزانه 35523 روانشناسي 18 - زن مرد 
 روزانه 35524 شيمي كاربردي 24 - زن مرد 
 روزانه 35525 شيمي محض - 24 زن مرد 
 روزانه 35526 علم اطالعات و دانش شناسي 9 - زن مرد 

 روزانه 35527 علوم ورزشي 14 - 7 7 مندرج در بخش پيوست هاشرايط و ضوابط 
 روزانه 35528 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 

 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 روزانه 31678 زيست شناسي سلولي و مولكولي 50 - زن مرد  

 روزانه 31679 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 35529 روانشناسي 12 - زن مرد 
 روزانه 35530 شيمي كاربردي 40 - زن مرد 
 روزانه 35531 شيمي محض 40 - زن مرد 
 روزانه 35532 علم اطالعات و دانش شناسي 15 - زن مرد 

 روزانه 35533 علوم ورزشي 12 - 6 6 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

 دانشگاه شيراز
 روزانه 31680 دكتري عمومي دامپزشكي 50 - 25 25  

 روزانه 31681 زمين شناسي 35 - زن مرد 
 روزانه 31682 زيست شناسي جانوري 20 - زن مرد 
 روزانه 31683 زيست شناسي سلولي و مولكولي 20 - زن مرد 
 روزانه 31684 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد 
 روزانه 31685 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 روزانه 31686 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 35534  اقتصاد 9 - 5 4 
 روزانه 35535 اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 
 روزانه 35536 حسابداري 9 - زن مرد 
 روزانه 35537 روانشناسي 8 - زن مرد 
 روزانه 35538 شيمي محض 20 - زن مرد 
 روزانه 35539 دانش شناسيعلم اطالعات و  9 - زن مرد 

 روزانه 35540 علوم ورزشي 9 - 5 4 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35541 گردشگري 9 - 5 4 
 روزانه 35542 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد 
 روزانه 35543 مديريت صنعتي 8 - زن مرد 
 روزانه 35544 هتلداري 6 - 4 2 
 پرديس خودگردان 31687 عمومي دامپزشكيدكتري  16 - 8 8 
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  دانشگاه صنعتي اروميه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 35545 شيمي كاربردي 36 - زن مرد  

 دانشگاه صنعتي اصفهان
توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه

 روزانه 31688 علوم دامي 20 - زن مرد  هابخش پيوست
توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه

 هابخش پيوست
 روزانه 31689 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد

توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه
 هابخش پيوست

 روزانه 31690 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد
توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه

 هابخش پيوست
 روزانه 31691 علوم و مهندسي شيالت 20 - زن مرد

توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه
 هابخش پيوست

 روزانه 31692 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد
توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه

 هابخش پيوست
 روزانه 31693 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد

توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه
 هابخش پيوست

 روزانه 31694 گياه پزشكي 20 - زن مرد
توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه

 هابخش پيوست
 روزانه 31695 گياهيمهندسي توليد و ژنتيك  20 - زن مرد

توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه
 هابخش پيوست

 روزانه 31696 مهندسي طبيعت 20 - 14 6
توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه

 هابخش پيوست
 روزانه 35546 شيمي كاربردي 24 - زن مرد

توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه
 هاپيوستبخش 

 روزانه 35547 شيمي محض 24 - زن مرد
توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه

 هابخش پيوست
 نوبت دوم 31697 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 4 - زن مرد

توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه
 هابخش پيوست

 نوبت دوم 31698 علوم و مهندسي محيط زيست 4 - زن مرد
توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه

 هابخش پيوست
 نوبت دوم 31699 گياه پزشكي 4 - زن مرد

توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه
 هابخش پيوست

 نوبت دوم 31700 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 4 - زن مرد
توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه

 هابخش پيوست
 نوبت دوم 35548 شيمي كاربردي 6 - زن مرد

توضيحات در  -ها محدوديت در واگذاري خوابگاه
 هابخش پيوست

 نوبت دوم 35549 شيمي محض 6 - زن مرد

 دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 روزانه 35550 شيمي كاربردي 36 - زن مرد  

 بهبهان -االنبياء(ص) دانشگاه صنعتي خاتم 
 روزانه 35551 شيمي كاربردي 32 - زن مرد  

 نوبت دوم 35552 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 روزانه 35553 شيمي كاربردي 32 - زن مرد  
 نوبت دوم 35894 شيمي كاربردي 8 - زن مرد  

 دانشگاه صنعتي شاهرود
 روزانه 31701 گياه پزشكي 20 - زن مرد  

 روزانه 35554 اقتصاد 18 - زن مرد 
 روزانه 35555 حسابداري 18 - زن مرد 

 روزانه 35556 علوم ورزشي 8 - 4 4 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35557 مديريت صنعتي 18 - زن مرد 
 نوبت دوم 35558 اقتصاد 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35559 حسابداري 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35560 مديريت صنعتي 12 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
 روزانه 35561 شيمي كاربردي 21 - زن مرد  

 روزانه 35562 شيمي محض 21 - زن مرد 
 پرديس خودگردان 35563  شيمي كاربردي 3 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران

 پرديس خودگردان 35564 شيمي محض 3 - زن مرد تحصيل پرديس خودگردان در تهران محل
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  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي 
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 35565 اقتصاد 27 - زن مرد  
 روزانه 35566 حسابداري 5 - زن مرد 
 روزانه 35567 روانشناسي 5 - زن مرد 
 روزانه 35568 علم اطالعات و دانش شناسي 5 - زن مرد 

 روزانه 35569 علوم ورزشي 7 - 4 3 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35570 گردشگري 5 - زن مرد 
 روزانه 35571 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 
 روزانه 35572 مديريت بيمه 5 - زن مرد 
 روزانه 35573 مديريت دولتي 5 - زن مرد 
 روزانه 35574 مديريت صنعتي 5 - زن مرد 
 روزانه 35575 مديريت مالي 5 - زن مرد 
 روزانه 35576 هتلداري 3 - زن مرد 

شرايط در بخش  -پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام ها (اسامي چند برابر پيوست

مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل 
 .)گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم خواهد شد

 روزانه 35589 مديريت بيمه اكو 11 - زن مرد

 نوبت دوم 35577 اقتصاد 18 - زن مرد 
 نوبت دوم 35578 حسابداري 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35579 روانشناسي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35580 علم اطالعات و دانش شناسي 3 - زن مرد 

 نوبت دوم 35581 علوم ورزشي 6 - 3 3 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 35582 گردشگري 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35583 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35584 مديريت بيمه 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35585 مديريت دولتي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35586 مديريت صنعتي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35587 مديريت مالي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35588 هتلداري 2 - زن مرد 

شرايط در بخش  -پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
ها (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام پيوست

مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل 
 .)گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم خواهد شد

 نوبت دوم 35590 مديريت بيمه اكو 7 - زن مرد

 تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 
 روزانه 35591 روانشناسي 5 - زن مرد  

 *دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
 روزانه 35592 كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي 33 - - مرد  شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35593 علوم قضايي 21 - - مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

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

 ي اهوازمالثان -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 روزانه 31702 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 30 - زن مرد  

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 روزانه 31703 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 30 - زن مرد  

 روزانه 31704 گياه پزشكي 30 - زن مرد 
 روزانه 35594 اقتصاد كشاورزي 24 - زن مرد 
 نوبت دوم 31705 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 31706 گياه پزشكي 30 - زن مرد 
 نوبت دوم 35595 اقتصاد كشاورزي 24 - زن مرد 

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 روزانه 31707 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 30 - زن مرد  

 روزانه 31708 گياه پزشكي 30 - زن مرد 

 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 روزانه 31709 زيست شناسي سلولي و مولكولي 45 - زن مرد  

 روزانه 35596 اقتصاد 15 - زن مرد 
 روزانه 35597 شيمي محض 36 - زن مرد 
 روزانه 35598 مديريت و بازرگاني دريايي 14 - زن مرد 
 نوبت دوم 35599 اقتصاد 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35600 مديريت و بازرگاني دريايي 2 - زن مرد 

 سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران) -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 35601 علوم قرآن و حديث 12 - 6 6  
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  اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان)سازمان  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال   عنوان رشته

كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 روزانه 35602 علوم قرآن و حديث 12 - 6 6  

 خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز)سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 35603 علوم قرآن و حديث 12 - 6 6  

 سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 روزانه 35604 علوم قرآن و حديث 12 - 6 6  محل تحصيل دانشكده علوم قرآني قم

 اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد)سازمان  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
 روزانه 35605 علوم قرآن و حديث 12 - 6 6  

 دانشگاه فردوسي مشهد
 روزانه 31710 دكتري عمومي دامپزشكي 40 - زن مرد  

 روزانه 31711 بهداشت مواد غذايي 30 - زن مرد 
 روزانه 31712 زمين شناسي 30 - زن مرد 
 روزانه 31713 زيست شناسي جانوري 30 - زن مرد 
 روزانه 31714 زيست شناسي سلولي و مولكولي 30 - زن مرد 
 روزانه 31715 زيست شناسي گياهي 30 - زن مرد 
 روزانه 31716 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 30 - زن مرد 
 روزانه 31717 علوم دامي 20 - زن مرد 
 روزانه 31718 باغبانيعلوم و مهندسي  20 - زن مرد 
 روزانه 31719 علوم و مهندسي شيالت 20 - 8 12 
 روزانه 31720 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد 
 روزانه 31721  علوم و مهندسي محيط زيست 20 - 8 12 
 روزانه 31722 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 31723 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد 
 روزانه 31724 مهندسي طبيعت 20 - زن مرد 
 روزانه 31725 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 
 روزانه 35612 اقتصاد 14 - زن مرد 
 روزانه 35613 اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 
 روزانه 35614 حسابداري 12 - زن مرد 
 روزانه 35615 روانشناسي 11 - زن مرد 
 روزانه 35616 شيمي كاربردي 28 - زن مرد 
 روزانه 35617 شيمي محض 28 - زن مرد 
 روزانه 35618 علم اطالعات و دانش شناسي 14 - زن مرد 

 روزانه 35619 علوم ورزشي 9 - 5 4 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35620 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد 
 روزانه 35621 مديريت دولتي 6 - زن مرد 
 روزانه 35622 مديريت صنعتي 6 - زن مرد 

با مرخصي تحصيلي دانشجويان نوبت دوم در اولين 
 نيمسال تحصيلي موافقت نمي شود.

 نوبت دوم 31726 دكتري عمومي دامپزشكي - 40 زن مرد

 نوبت دوم 31727 بهداشت مواد غذايي 10 - زن مرد 
دوم نوبت 31728 زمين شناسي 5 - زن مرد   

 نوبت دوم 31729 زيست شناسي جانوري 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31730 زيست شناسي سلولي و مولكولي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31731 زيست شناسي گياهي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31732 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 10 - زن مرد 
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  دانشگاه فردوسي مشهد ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 نوبت دوم 31733 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31734 علوم و مهندسي محيط زيست 10 - 4 6 
 نوبت دوم 31735 گياه پزشكي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31736 ژنتيك گياهيمهندسي توليد و  5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31737 مهندسي فضاي سبز 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35623 اقتصاد 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35624 اقتصاد كشاورزي 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35625 حسابداري 6 - زن مرد 
 نوبت دوم 35626 روانشناسي - 11 زن مرد 
 نوبت دوم 35627 شناسي علم اطالعات و دانش 2 - زن مرد 

 نوبت دوم 35628 علوم ورزشي 9 - 5 4 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 35629 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35630 مديريت دولتي 4 - زن مرد 
 نوبت دوم 35631 مديريت صنعتي 4 - زن مرد 

  دانشگاه فسا
 روزانه 31738 مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)علوم و  20 - زن مرد  

 نوبت دوم 31739 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 5 - زن مرد 

 دانشگاه قم
 روزانه 31740 زيست شناسي جانوري 60 - 30 30  

 روزانه 35632 اقتصاد 18 - 9 9 
 روزانه 35633 حسابداري 18 - 9 9 
 روزانه 35634 شيمي كاربردي 48 - 24 24 
 روزانه 35635 علم اطالعات و دانش شناسي 18 - 9 9 

 روزانه 35636 علوم ورزشي 18 - 9 9 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35637 مديريت بازرگاني 18 - 9 9 
 روزانه 35638 مديريت صنعتي 18 - 9 9 
 نوبت دوم 35639 شيمي كاربردي 16 - 8 8 
 نوبت دوم 35640 علم اطالعات و دانش شناسي 18 - 9 9 

 نوبت دوم 35641 علوم ورزشي 6 - 3 3 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

 دانشگاه كاشان
 روزانه 31741 زيست فناوري 26 - زن مرد  

 روزانه 35642 روانشناسي 7 - زن مرد 
 روزانه 35643 شيمي كاربردي 24 - زن مرد 
 روزانه 35644 شيمي محض 24 - زن مرد 

 روزانه 35645 علوم ورزشي 6 - - مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35646 مديريت بازرگاني 8 - زن مرد 

محل  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 تحصيل پرديس خواهران

 روزانه 35652 علوم ورزشي 6 - زن -
 نوبت دوم 31742 زيست فناوري 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 35647 روانشناسي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35648 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35649 شيمي محض 8 - زن مرد 

 نوبت دوم 35650 علوم ورزشي 2 - زن مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 35651 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 

محل  -و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها شرايط 
 تحصيل پرديس خواهران

 نوبت دوم 35653 علوم ورزشي 2 - زن -

 سنندج -دانشگاه كردستان 
 روزانه 31743 زيست شناسي سلولي و مولكولي 50 - زن مرد  

 روزانه 31744 زيست فناوري 45 - زن مرد 
 روزانه 31745 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 35 - زن مرد 
 روزانه 31746 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد 
 روزانه 35654 اقتصاد 12 - زن مرد 
 روزانه 35655 حسابداري 10 - زن مرد 
 روزانه 35656 روانشناسي 12 - زن مرد 
 روزانه 35657 شيمي كاربردي - 40 زن مرد 

 روزانه 35658 علوم ورزشي - 14 7 7 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
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  سنندج -دانشگاه كردستان  ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 35659 فقه شافعي 12 - زن مرد ويژه اهل سنت
 روزانه 35660 گردشگري 12 - زن مرد 
 روزانه 35661 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35662 حسابداري - 10 زن مرد 

 بجنورد -دانشگاه كوثر (ويژه خواهران) 
 روزانه 35663 حسابداري 18 - زن -  

 گرگان -دانشگاه گلستان 
 روزانه 31747 زيست شناسي جانوري 35 - زن مرد  

 روزانه 35664 اقتصاد 11 - زن مرد 
 روزانه 35665 روانشناسي 9 - زن مرد 
 روزانه 35666 شيمي كاربردي 28 - زن مرد 
 روزانه 35667 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد 
 نوبت دوم 31748 زيست شناسي جانوري 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35668 اقتصاد 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35669 روانشناسي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35670 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35671 مديريت بازرگاني 3 - زن مرد 

 دانشگاه گنبد
 روزانه 31749 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد  

 روزانه 35672 اقتصاد 12 - زن مرد 
 روزانه 35673 حسابداري 9 - زن مرد 
 روزانه 35674 روانشناسي 9 - زن مرد 
 روزانه 35675 و كارهاي كوچكمديريت كسب  12 - زن مرد 
 روزانه 35676 كارداني حسابداري 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 35677 مديريت مالي 12 - زن مرد 

 دانشگاه گنبد (محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزادشهر)
 روزانه 35678 مديريت بازرگاني 14 - زن -  

 روزانه 35679 مديريت بيمه 12 - زن - 
 روزانه 35680 مديريت صنعتي 12 - زن - 

 رشت -دانشگاه گيالن 
 روزانه 31750 زيست شناسي جانوري 35 - زن مرد  

 روزانه 31751 زيست شناسي سلولي و مولكولي 35 - زن مرد 
 روزانه 31752 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد 
 روزانه 31753 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 35681 اقتصاد 11 - زن مرد 
 روزانه 35682 اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 
 روزانه 35683 حسابداري 12 - زن مرد 
 روزانه 35684 روانشناسي 12 - زن مرد 
 روزانه 35685 شيمي كاربردي 36 - زن مرد 
 روزانه 35686 شيمي محض 36 - زن مرد 

 روزانه 35687 علوم ورزشي 18 - 9 9 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35688 گردشگري 11 - زن مرد 
 روزانه 35689 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 روزانه 35690 مديريت صنعتي 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 31754 زيست شناسي جانوري 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31755 زيست شناسي سلولي و مولكولي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31756 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 31757 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35691 اقتصاد 11 - زن مرد 
 نوبت دوم 35692 اقتصاد كشاورزي 16 - زن مرد 
 نوبت دوم 35693 حسابداري 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35694 روانشناسي 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35695 شيمي كاربردي 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35696 شيمي محض 8 - زن مرد 

 نوبت دوم 35697 علوم ورزشي 10 - 5 5 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 35698 گردشگري 11 - زن مرد 
 نوبت دوم 35699 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35700 صنعتيمديريت  12 - زن مرد 
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  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 31758 دكتري عمومي دامپزشكي 35 - زن مرد  
 روزانه 31759 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 30 - زن مرد 
 روزانه 31760 ميكروبيولوژي 25 - زن مرد 
 روزانه 35701 اقتصاد 9 - زن مرد 
 روزانه 35702 حسابداري 9 - زن مرد 
 روزانه 35703 روانشناسي 8 - زن مرد 

 روزانه 35704 علوم ورزشي 12 - 6 6 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35705 مديريت بازرگاني 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 31761 دكتري عمومي دامپزشكي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 31762 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35706 اقتصاد 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 35707 روانشناسي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35708 مديريت بازرگاني 8 - زن مرد 

 عالي الشتر)خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش  -دانشگاه لرستان 
 روزانه 35709 مديريت بازرگاني 14 - زن -  

 خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر) -دانشگاه لرستان 
 روزانه 35710 حسابداري 12 - - مرد  

 روزانه 35711 روانشناسي 12 - - مرد 

 خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباددلفان) -دانشگاه لرستان 
 روزانه 35712 حسابداري 9 - - مرد  

 روزانه 35713 روانشناسي 9 - - مرد 
 روزانه 35714 مديريت بازرگاني 9 - - مرد 

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
 روزانه 31763 زيست شناسي جانوري 25 - زن مرد  

 روزانه 31764 زيست شناسي سلولي و مولكولي 25 - زن مرد 
 روزانه 31765 گياهيزيست شناسي  25 - زن مرد 
 روزانه 31766 ميكروبيولوژي 25 - زن مرد 
 روزانه 35715 اقتصاد 30 - زن مرد 
 روزانه 35716 حسابداري 12 - زن مرد 
 روزانه 35717 روانشناسي 9 - زن مرد 
 روزانه 35718 شيمي كاربردي 24 - زن مرد 
 روزانه 35719 شيمي محض 24 - زن مرد 

 روزانه 35720  علوم ورزشي 15 - 8 7 مندرج در بخش پيوست هاشرايط و ضوابط 
 روزانه 35721 گردشگري 9 - زن مرد 
 روزانه 35722 مديريت بازرگاني 14 - زن مرد 
 روزانه 35723 مديريت صنعتي 14 - زن مرد 
 نوبت دوم 31767 زيست شناسي جانوري 25 - زن مرد 
 نوبت دوم 31768 مولكوليزيست شناسي سلولي و  15 - زن مرد 
 نوبت دوم 31769 ميكروبيولوژي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 35724 اقتصاد 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35725 حسابداري 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35726 روانشناسي 6 - زن مرد 
 نوبت دوم 35727 شيمي كاربردي 24 - زن مرد 
 نوبت دوم 35728 شيمي محض 24 - زن مرد 

 نوبت دوم 35729 علوم ورزشي 9 - 5 4 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 35730 گردشگري 6 - زن مرد 
 نوبت دوم 35731 مديريت بازرگاني 14 - زن مرد 
 نوبت دوم 35732 مديريت صنعتي 14 - زن مرد 

 وصنايع دستي وگردشگري نوشهر)بابلسر (محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي  -دانشگاه مازندران 
 روزانه 35733 گردشگري 8 - زن مرد  

 نوبت دوم 35734 گردشگري 8 - زن مرد 

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 روزانه 31770 زيست شناسي سلولي و مولكولي 50 - زن مرد  

 روزانه 31771 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد 
 روزانه 31772 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
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  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 35735 اقتصاد 12 - زن مرد 
 روزانه 35736 روانشناسي 12 - زن مرد 
 روزانه 35737 شيمي كاربردي 32 - زن مرد 

 روزانه 35738 علوم ورزشي 18 - 9 9 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35739 گردشگري 12 - زن مرد 
 روزانه 35740 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد 
 نوبت دوم 31773 زيست شناسي سلولي و مولكولي 15 - زن مرد 
 نوبت دوم 31774 (كشاورزي) علوم و مهندسي صنايع غذايي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31775 گياه پزشكي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 35741 اقتصاد 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35742 روانشناسي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35743 شيمي كاربردي 12 - زن مرد 

 نوبت دوم 35744 علوم ورزشي 12 - 6 6 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 نوبت دوم 35745 گردشگري 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35746 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد 

 دانشگاه مراغه
 روزانه 31776 زيست شناسي سلولي و مولكولي 45 - زن مرد  

 روزانه 31777 زيست فناوري 45 - زن مرد 
 روزانه 31778 گياه پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 31779 ميكروبيولوژي 45 - زن مرد 
 روزانه 35747 روانشناسي 12 - زن مرد 
 روزانه 35748 شيمي كاربردي - 28 زن مرد 

 روزانه 35749 علوم ورزشي 9 - زن - شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35750 علوم ورزشي 9 - - مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

 نوبت دوم 31780 مولكولي زيست شناسي سلولي و 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31781 زيست فناوري 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 31782 گياه پزشكي 10 - زن مرد 
 نوبت دوم 31783 ميكروبيولوژي 5 - زن مرد 
 نوبت دوم 35751 روانشناسي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35752 شيمي كاربردي - 4 زن مرد 

 دانشگاه مالير
 روزانه 31784 فناوري زيست 60 - زن مرد  

 روزانه 31785 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 روزانه 35753 روانشناسي 18 - زن مرد 
 روزانه 35754 شيمي كاربردي 48 - زن مرد 

 روزانه 35755 علوم ورزشي 18 - 9 9 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35756 مديريت كسب و كارهاي كوچك 18 - زن مرد 
 نوبت دوم 31786 زيست فناوري 20 - زن مرد 
 نوبت دوم 35757 روانشناسي 6 - زن مرد 
 نوبت دوم 35758 مديريت كسب و كارهاي كوچك 6 - زن مرد 

 دانشگاه ميبد
 روزانه 35759 اقتصاد 12 - زن مرد  پوشش اسالمي در دانشگاه ميبد چادر مي باشد

 روزانه 35760 تاريخ اسالم 14 - زن مرد چادر مي باشدپوشش اسالمي در دانشگاه ميبد 
 روزانه 35761 مديريت صنعتي 11 - زن مرد پوشش اسالمي در دانشگاه ميبد چادر مي باشد
 روزانه 35762 مديريت مالي 11 - زن مرد پوشش اسالمي در دانشگاه ميبد چادر مي باشد

 دانشگاه نيشابور
 روزانه 35763 علوم ورزشي 15 - 8 7  پيوست هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش 

 ايرانشهر -دانشگاه واليت 
 روزانه 35764 حسابداري 11 - زن مرد  

 روزانه 35765 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد 
 روزانه 35766 مديريت دولتي 11 - زن مرد 
 روزانه 35767 مديريت كسب و كارهاي كوچك 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35768 حسابداري 6 - زن مرد 
 نوبت دوم 35769 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد 
 نوبت دوم 35770 مديريت دولتي 6 - زن مرد 
 نوبت دوم 35771 مديريت كسب و كارهاي كوچك 5 - زن مرد 
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  رفسنجان –دانشگاه ولي عصر(عج) 
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 35772 اقتصاد 12 - زن مرد  
 روزانه 35773 حسابداري 12 - زن مرد 
 روزانه 35774 شيمي كاربردي 40 - زن مرد 

 روزانه 35775 علوم ورزشي 9 - زن - شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35776 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد 
 روزانه 35777 مديريت صنعتي 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35778 اقتصاد 6 - زن مرد 
 نوبت دوم 35779 حسابداري 6 - زن مرد 
 نوبت دوم 35780 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد 
 نوبت دوم 35781 مديريت صنعتي 6 - زن مرد 

 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 روزانه 35782 حسابداري 11 - زن مرد  

 روزانه 35783 روانشناسي 11 - زن مرد 
 روزانه 35784 شيمي محض 28 - زن مرد 

 روزانه 35785 علوم ورزشي 9 - 5 4 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35786 مديريت امور گمركي 9 - زن مرد 
 روزانه 35787 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد 
 روزانه 35788 دولتيمديريت  8 - زن مرد 
 روزانه 35789 مديريت صنعتي 8 - زن مرد 
 نوبت دوم 35790 مديريت امور گمركي 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35791 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد 
 نوبت دوم 35792 مديريت دولتي 3 - زن مرد 
 نوبت دوم 35793 مديريت صنعتي 3 - زن مرد 

 دانشگاه هنر اصفهان
 روزانه 35794 گردشگري 8 - 4 4  

 نوبت دوم 35795 گردشگري 1 - زن مرد 

 دانشگاه ياسوج
 روزانه 31787 گياه پزشكي 20 - زن مرد  

 روزانه 35796 اقتصاد 12 - زن مرد 
 روزانه 35797 روانشناسي 18 - زن مرد 
 نوبت دوم 31788 گياه پزشكي 10 - زن مرد 
دومنوبت  35798 اقتصاد 3 - زن مرد   
 نوبت دوم 35799 روانشناسي 3 - زن مرد 

 دانشگاه ياسوج (محل تحصيل دانشكده نفت وگاز گچساران)
 روزانه 35800 شيمي كاربردي 32 - زن مرد  

 نوبت دوم 35801 شيمي كاربردي 4 - زن مرد 

  دانشگاه يزد
 روزانه 31789 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 - زن مرد  

 روزانه 31790 زيست فناوري 40 - زن مرد 
 روزانه 31791 علوم و مهندسي محيط زيست 20 - زن مرد 
 روزانه 35802 اقتصاد 11 - زن مرد 
 روزانه 35803 حسابداري 12 - زن مرد 
 روزانه 35804 روانشناسي 14 - زن مرد 
 روزانه 35805 شيمي كاربردي 36 - زن مرد 
 روزانه 35806 شيمي محض 36 - زن مرد 
 روزانه 35807 علم اطالعات و دانش شناسي 11 - زن مرد 

 روزانه 35808 علوم ورزشي 10 - 5 5 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35809 گردشگري 11 - زن مرد 
 روزانه 35810 مديريت بازرگاني 11 - زن مرد 
 روزانه 35811 مديريت صنعتي 11 - زن مرد 
 روزانه 35812 مديريت مالي 11 - زن مرد 

 دانشگاه يزد (محل تحصيل شهرستان مهريز)
 نوبت دوم 35813 حسابداري 12 - 6 6  عدم تعهد در ارايه خوابگاه به دانشجويان دختر
 نوبت دوم 35814 روانشناسي 12 - 6 6 عدم تعهد در ارايه خوابگاه به دانشجويان دختر

 نوبت دوم 35815 مديريت بازرگاني 12 - 6 6 دانشجويان دخترعدم تعهد در ارايه خوابگاه به 
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  قم –دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران) 
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 35816 حسابداري 9 - زن -  
 روزانه 35817 علوم قرآن و حديث 9 - زن - 
 روزانه 35818 فقه و حقوق اسالمي 9 - زن - 
 روزانه 35819 مديريت بازرگاني 9 - زن - 
 روزانه 35820 مديريت كسب و كارهاي كوچك 9 - زن - 
 نوبت دوم 35821 حسابداري 2 - زن - 
 نوبت دوم 35822 علوم قرآن و حديث 2 - زن - 
 نوبت دوم 35823 حقوق اسالميفقه و  2 - زن - 
 نوبت دوم 35824 مديريت بازرگاني 2 - زن - 
 نوبت دوم 35825 مديريت كسب و كارهاي كوچك 2 - زن - 

 مجتمع آموزش عالي بم
 روزانه 35826 گردشگري 18 - زن مرد  

 مجتمع آموزش عالي سراوان
 روزانه 35827 حسابداري 17 - زن مرد  

 نوبت دوم 35828 حسابداري 8 - زن مرد 

 مجتمع آموزش عالي گناباد
 روزانه 35829 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد  

 روزانه 35830 مديريت صنعتي 12 - زن مرد 
 نوبت دوم 35831 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد 
 نوبت دوم 35832 مديريت صنعتي 9 - زن مرد 

 مركز آموزش عالي استهبان
 روزانه 31792 سلولي و مولكوليزيست شناسي  44 - 22 22  

 مركز آموزش عالي اقليد
 روزانه 35833 روانشناسي 12 - زن مرد  

 قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه 
شرايط در بخش  -پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

ها (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام پيوست
انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل مرحله 

 .)گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم خواهد شد

 روزانه 35834 تربيت مروج سياسي 9 - - مرد
 روزانه 35835 مديريت فرهنگي هنري 9 - - مرد

 مركز آموزش عالي الر
 روزانه 35836 روانشناسي 9 - 5 4  

 آموزش عالي المرد مركز
 روزانه 35837 مديريت صنعتي - 9 3 6  

 تهران ( رشته هاي پزشكي) -دانشگاه شاهد 
شرايط در بخش  -پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

ها (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از پيوست
 اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير
مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم 

  .)خواهد شد

 روزانه 31793 پزشكي 30 - زن مرد
 روزانه 31794 دندانپزشكي 20 - زن مرد
 روزانه 31795 پرستاري 40 - 20 20
 روزانه 31796 تكنولوژي اتاق عمل 40 - زن مرد
 شهريه پرداز 31797 پزشكي 15 - زن مرد

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ( رشته هاي پزشكي)
 روزانه 31798 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 10 - زن مرد  

 روزانه 31799 فيزيوتراپي 15 - زن مرد 
 روزانه 31800 كاردرماني 17 - زن مرد 
 روزانه 31801 گفتار درماني 15 - زن مرد 
 شهريه پرداز 31802 كمكي اعضاي مصنوعي و وسايل 4 - زن مرد 
 شهريه پرداز 31803 فيزيوتراپي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 31804 كاردرماني 8 - زن مرد 
 شهريه پرداز 31805 گفتار درماني 5 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي اراك
 روزانه 31806 پزشكي 27 - زن مرد  محدوديت در واگذاري خوابگاه .

 روزانه 31807 پزشكي - 39 زن مرد خوابگاه .محدوديت در واگذاري 
 روزانه 31808 دندانپزشكي 14 - زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه .
 روزانه 31809 بهداشت عمومي 20 - زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه .
 روزانه 31810 تكنولوژي پرتو درماني 20 - زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه
 روزانه 31811 تكنولوژي پرتوشناسي 25 - زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه
 روزانه 31812 شنوايي شناسي 12 - زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه
 روزانه 31813 علوم آزمايشگاهي 15 - زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه
 روزانه 31814 آزمايشگاهيعلوم  - 10 زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه
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  دانشگاه علوم پزشكي اراك ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 31815 علوم تغذيه 25 - زن مرد محدوديت در واگذاري خدابگاه
 روزانه 31816 كاردرماني 15 - زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه
 روزانه 31817 گفتار درماني 15 - زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه
 روزانه 31818 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه
 روزانه 31819 هوشبري 15 - زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه

تحصيل محل  -محدوديت در واگذاري خوابگاه 
 دانشكده پرستاري اراك

 روزانه 31826 پرستاري 50 - 25 25
محل تحصيل  - محدوديت در واگذاري خوابگاه

 روزانه 31827 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد دانشكده پرستاري اراك
محل تحصيل  - محدوديت در واگذاري خوابگاه

 روزانه 31828 مامايي 20 - زن - دانشكده پزشكي
 روزانه 35838 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد در واگذاري خوابگاهمحدوديت 

 شهريه پرداز 31820 پزشكي 18 - زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 31821 پزشكي - 17 زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 31822 آزمايشگاهيعلوم  - 5 زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 31823 هوشبري 5 - زن مرد محدوديت در واگذاري خوابگاه

 دانشگاه علوم پزشكي اراك (محل تحصيل دانشكده پرستاري شازند)
 روزانه 31824 پرستاري - 20 10 10  محدوديت در واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 31825 پرستاري - 15 7 8 محدوديت در واگذاري خوابگاه

 * دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران
شرايط مندرج در  -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي

داراي  -اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 
  مصاحبه و گزينش و معاينات

 روزانه 31829 پزشكي - 3 زن -

شرايط  - بورسيه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي
 -اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص مندرج در 

 داراي مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني
 روزانه 31830 پزشكي - 5 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته  -بورسيه وزارت دفاع
داراي مصاحبه و گزينش و  -هاي داراي شرايط خاص 

 معاينات جسماني
 روزانه 31831 پزشكي - 15 - مرد

شرايط مندرج در  -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي
داراي  -اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 روزانه 31832 پزشكي - 65 - مرد

شرايط مندرج در  -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي
داراي  -اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 

 مصاحبه و گزينش و معاينات
 روزانه 31833 دندانپزشكي - 2 زن -

شرايط  - بورسيه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي
 -مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 

 داراي مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني
 روزانه 31834 دندانپزشكي - 5 - مرد

شرايط مندرج - انقالب اسالمي بورسيه سپاه پاسداران
داراي  -هاي داراي شرايط خاص در اطالعيه رشته 

 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني
 روزانه 31835 دندانپزشكي - 5 - مرد

شرايط مندرج در  -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي
داراي  -اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 روزانه 31836 دندانپزشكي - 10 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته  -بورسيه وزارت دفاع
داراي مصاحبه و گزينش و  -هاي داراي شرايط خاص 

 معاينات جسماني
 روزانه 31837 دندانپزشكي - 15 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته  -بورسيه وزارت دفاع
داراي مصاحبه و گزينش و  -هاي داراي شرايط خاص 

 معاينات جسماني
 روزانه 31838 پرستاري - 15 - مرد

شرايط مندرج در  -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي
داراي  -اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 روزانه 31839 پرستاري - 25 - مرد

شرايط مندرج در  -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي
داراي  -اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 روزانه 31840 پرستاري - 30 زن -

شرايط مندرج در اطالعيه رشته  -بورسيه وزارت دفاع
داراي مصاحبه و گزينش و  -هاي داراي شرايط خاص 

 معاينات جسماني
 روزانه 31841 تكنولوژي اتاق عمل - 1 - مرد

مندرج در شرايط  -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي
داراي  -اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 روزانه 31842 تكنولوژي اتاق عمل - 25 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته  -بورسيه وزارت دفاع
داراي مصاحبه و گزينش و  -هاي داراي شرايط خاص 

 معاينات جسماني
 روزانه 31843 پرتوشناسيتكنولوژي  - 3 - مرد

شرايط مندرج در  -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي
داراي  -اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 روزانه 31844 تكنولوژي پرتوشناسي - 5 - مرد

(اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل  هاشرايط د ر بخش پيوست - * پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
  ).گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم خواهد شد
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  * دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
نيمسالپذيرش  كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

شرايط مندرج در  -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي
داراي  -اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 روزانه 31845 علوم آزمايشگاهي - 5 - مرد

در شرايط مندرج  -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي
داراي  -اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 روزانه 31846 فناوري اطالعات سالمت - 5 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته  -بورسيه وزارت دفاع
داراي مصاحبه و گزينش و  -هاي داراي شرايط خاص 

 معاينات جسماني
 روزانه 31847 هوشبري - 2 - مرد

شرايط مندرج در  -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي
داراي  -اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 روزانه 31848 هوشبري - 5 - مرد

شرايط  - بورسيه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي
 -مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 

 گزينش و معاينات جسمانيداراي مصاحبه و 
 روزانه 31849 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 10 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته  -بورسيه وزارت دفاع
داراي مصاحبه و گزينش و  -هاي داراي شرايط خاص 

 معاينات جسماني
 روزانه 31850 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 15 - مرد

شرايط مندرج در  -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي
داراي  -اطالعيه رشته هاي داراي شرايط خاص 
 مصاحبه و گزينش و معاينات جسماني

 روزانه 31851 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 - مرد

برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل (اسامي چند ها شرايط در بخش پيوست -* پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه  
  ).گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم خواهد شد

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
 روزانه 31852 پزشكي 84 - زن مرد  بدون خوابگاه
 روزانه 31853 داروسازي 18 - زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 31854 دندانپزشكي 27 - زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 31855 بهداشت عمومي 23 - زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 31856 بهداشت عمومي - 22 زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 31857 پرستاري 40 - 20 20 بدون خوابگاه
 روزانه 31858 پرستاري - 40 20 20 بدون خوابگاه
 روزانه 31859 تكنولوژي اتاق عمل 24 - زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 31860 تكنولوژي پرتوشناسي 27 - زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 31861 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 31862 فناوري اطالعات سالمت 25 - زن مرد بدون خوابگاه

 روزانه 31863 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 20 - 4 16  بدون خوابگاه - ضوابط مندرج در بخش پيوست هاشرايط و 
 روزانه 31864 مامايي 25 - زن - بدون خوابگاه
 روزانه 31865 مهندسي بهداشت محيط 30 - زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 31866 هوشبري 25 - زن مرد بدون خوابگاه

 روزانه 35839 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 24 - زن مرد خوابگاهبدون 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -بدون خوابگاه 

 شهريه پرداز 31870 پزشكي - 45 زن مرد دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -بدون خوابگاه 
 شهريه پرداز 31871 داروسازي 10 - زن مرد دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -بدون خوابگاه 
 شهريه پرداز 31872 دندانپزشكي - 16 زن مرد دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل (محل تحصيل دانشكده پرستاري مغان (گرمي))
 روزانه 31867 پرستاري - 30 15 15  ممنوعيت نقل و انتقال-بدون خوابگاه

 سالمت شهرستان مشگين شهر) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل (محل تحصيل مجتمع آموزش
 روزانه 31868 پرستاري - 30 15 15  ممنوعيت نقل و انتقال -بدون خوابگاه

بدون  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 روزانه 31869 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 - مرد ممنوعيت نقل و انتقال -خوابگاه

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 

 روزانه 31873 پزشكي 38 - زن مرد  دانشجويان ندارد.
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 

 روزانه 31874 پزشكي - 48 زن مرد دانشجويان ندارد.
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 

 روزانه 31875 داروسازي 16 - زن مرد دانشجويان ندارد.
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 

 روزانه 31876 دندانپزشكي - 23 زن مرد دانشجويان ندارد.
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 

 روزانه 31877 بهداشت عمومي 25 - زن مرد دانشجويان ندارد.
خوابگاه به اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه 

 روزانه 31878 پرستاري - 60 30 30 دانشجويان ندارد.
محل تحصــيل پذيرفته شــدگان اين رشــته محل در صــورت

شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي بهكسب مجوز از 
ــتاري مياندواب«  ــكده پرس تغيير خواهد يافت.تا زمان» دانش

شگاه علوم شده، محل تحصيل دان شوراي ياد  كسب مجوز از 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه.-پزشكي اروميه مي باشد

 روزانه 33141 پرستاري - 15 8 7
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  دانشگاه علوم پزشكي اروميه ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 
 دانشجويان ندارد.

 روزانه 31879 تكنولوژي اتاق عمل 25 - زن مرد
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 

 دانشجويان ندارد.
 روزانه 31880 تكنولوژي پرتوشناسي 28 - زن مرد

اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 
 دانشجويان ندارد.

 روزانه 31881 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 

 دانشجويان ندارد.
 روزانه 31882 فناوري اطالعات سالمت 23 - زن مرد

به  اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه
 روزانه 31883 مامايي 20 - زن - دانشجويان ندارد.

اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 
 دانشجويان ندارد.

 روزانه 31884 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 

 دانشجويان ندارد.
 روزانه 31885 هوشبري 25 - زن مرد

اين  -و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها شرايط 
دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان 

 ندارد.
 روزانه 31886 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 15 3 12

اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 
 دانشجويان ندارد.

 روزانه 35840 كار مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني 20 - زن مرد
اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشجويان ندارد. 
 دانشگاه

 شهريه پرداز 31887 پزشكي 45 - زن مرد

اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشجويان ندارد. 

 دانشگاه
 شهريه پرداز 31888 داروسازي 10 - زن مرد

اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -دانشجويان ندارد. 

 دانشگاه
 شهريه پرداز 31889 دندانپزشكي - 12 زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه (محل تحصيل دانشكده پرستاري مهاباد)
ارايه خوابگاه به اين دانشكده تعهدي نسبت به 

دانشجويان ندارد. انتقال از دانشكده هاي اقماري به 
  دانشكده پرستاري اروميه ممنوع مي باشد.

 روزانه 31890 پرستاري - 30 15 15

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 روزانه 31891 پزشكي 78 - زن مرد  

 روزانه 31892 پزشكي - 70 زن مرد 
 روزانه 31893 داروسازي 50 - زن مرد 
 روزانه 31894 دندانپزشكي 35 - زن مرد 
 روزانه 31895 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 17 - زن مرد 
 روزانه 31896 بهداشت عمومي 25 - زن مرد 
 روزانه 31897 پرستاري 50 - 25 25 
 روزانه 31898 پرستاري - 52 26 26 
 روزانه 31899 تكنولوژي اتاق عمل 14 - زن مرد 
 روزانه 31900 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد 
 روزانه 31901 ساخت پروتزهاي دنداني 15 - زن مرد 
 روزانه 31902 شنوايي شناسي 8 - زن مرد 
 روزانه 31903 علوم آزمايشگاهي 30 - زن مرد 
 روزانه 31904 علوم تغذيه 19 - زن مرد 
 روزانه 31905 فناوري اطالعات سالمت 19 - زن مرد 
 روزانه 31906 فيزيوتراپي 21 - زن مرد 
 روزانه 31907 كاردرماني 15 - زن مرد 
 روزانه 31908 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 30 - زن مرد 
 روزانه 31909 گفتار درماني 13 - زن مرد 
 روزانه 31910 مامايي 14 - زن - 
 روزانه 31911 مديريت خدمات بهداشتي درماني 20 - زن مرد 
 روزانه 31912 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 روزانه 31913 هوشبري 16 - زن مرد 
 روزانه 35841 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 20 - زن مرد 

 شهريه پرداز 31914 پزشكي - 46 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 شهريه پرداز 31915 داروسازي 25 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 31916 دندانپزشكي 15 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 31917 بهداشت عمومي 5 - زن مرد پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
 شهريه پرداز 31918 پرستاري 17 - 9 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 31919 پرستاري - 18 9 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 31920 تكنولوژي اتاق عمل 10 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 31921 تكنولوژي پرتوشناسي 7 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 31922 شنوايي شناسي 2 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 31923 علوم آزمايشگاهي 10 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 31924 علوم تغذيه 10 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 31925 فيزيوتراپي 7 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 31926 كاردرماني 4 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 31927 گفتار درماني 2 - زن مرد خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس
 شهريه پرداز 31928 مامايي 10 - زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 31929 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 31930 هوشبري 10 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 35881 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت خميني شهر)
 روزانه 31931 هاي پزشكي پيش بيمارستانيكارداني فوريت  - 20 - مرد  شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

 كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز 
 روزانه 31932 پزشكي 50 - زن مرد  خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 روزانه 31933 پزشكي - 50 زن مرد خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 روزانه 31934 داروسازي 28 - زن مرد خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 روزانه 31935 دندانپزشكي - 20 زن مرد خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 روزانه 31936 بهداشت عمومي 25 - زن مرد خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 روزانه 31937 پرستاري 35 - 18 17 خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 روزانه 31938 پرستاري - 35 17 18 خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 روزانه 31939 تكنولوژي اتاق عمل 22 - زن مرد خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 روزانه 31940 علوم آزمايشگاهي 22 - زن مرد خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)

خوابگاه  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 مشاركتي (ظرفيت محدود)

 روزانه 31941 پيش بيمارستانيفوريت هاي پزشكي  - 20 4 16
 روزانه 31942 مهندسي بهداشت محيط 30 - زن مرد خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 روزانه 31943 هوشبري 22 - زن مرد خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)
 روزانه 35842 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 22 - زن مرد خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)

 شهريه پرداز 31944 پزشكي 10 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 31945 پزشكي - 10 زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 31946 داروسازي 12 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 31947 دندانپزشكي - 7 زن مرد بدون خوابگاه
پرداز شهريه 31948 بهداشت عمومي 5 - زن مرد بدون خوابگاه  
 شهريه پرداز 31949 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 31950 علوم آزمايشگاهي 3 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 31951 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 31952 هوشبري 3 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 35883 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد بدون خوابگاه

 دانشگاه علوم پزشكي ايران
 روزانه 31953 پزشكي 160 - زن مرد  

 روزانه 31954 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 10 - زن مرد 
 روزانه 31955 بينايي سنجي 22 - زن مرد 
 روزانه 31956 پرستاري 55 - 27 28 
 روزانه 31957 پرستاري - 55 28 27 
 روزانه 31958 تكنولوژي اتاق عمل 30 - زن مرد 
 روزانه 31959 تكنولوژي پرتوشناسي 30 - زن مرد 
 روزانه 31960 شنوايي شناسي 12 - زن مرد 
 روزانه 31961 علوم آزمايشگاهي 35 - زن مرد 
 روزانه 31962 فيزيوتراپي 20 - زن مرد 
 روزانه 31963 كاردرماني 15 - زن مرد 
 روزانه 31964 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 12 - زن مرد 



 
 

 70  

 

  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  دانشگاه علوم پزشكي ايران ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 31965 گفتار درماني 12 - زن مرد 
 روزانه 31966 مامايي 15 - زن - 
 روزانه 31967 هوشبري 30 - زن مرد 
 روزانه 35843 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 20 - زن مرد 
 شهريه پرداز 31968 پزشكي - 40 زن مرد 
 شهريه پرداز 35884 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 4 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
 روزانه 31969 پزشكي 13 - زن مرد  نقل و انتقالممنوعيت 

 روزانه 31970 پرستاري - 24 12 12 ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 31971 تكنولوژي اتاق عمل 14 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 31972 علوم آزمايشگاهي - 15 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 31973 مامايي - 20 زن - ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 31974 مهندسي بهداشت محيط - 15 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 31975 هوشبري - 11 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال

 -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 ممنوعيت نقل و انتقال

 روزانه 31976 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 24 - مرد
 روزانه 35844 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 6 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال

 دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (محل تحصيل پرديس خودگردان چابهار)
 روزانه 31977 بهداشت عمومي - 20 زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 31978 پرستاري - 24 12 12 ممنوعيت نقل و انتقال

 دانشگاه علوم پزشكي ايالم
 روزانه 31979 پزشكي 57 - زن مرد  

 روزانه 31980 دندانپزشكي 14 - زن مرد 
 روزانه 31981 بهداشت عمومي 20 - زن مرد 
 روزانه 31982 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها 20 - زن مرد 
 روزانه 31983 پرستاري - 55 28 27 
 روزانه 31984 تكنولوژي اتاق عمل 17 - زن مرد 
 روزانه 31985 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 

 روزانه 31986 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 - مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 31987 مامايي 25 - زن - ممنوعيت نقل و انتقال

 روزانه 31988 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 روزانه 31989 هوشبري 20 - زن مرد 
 روزانه 35845 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد 
 شهريه پرداز 31990 پزشكي 20 - زن مرد 
 شهريه پرداز 31991 پرستاري - 10 5 5 
 شهريه پرداز 31992 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 31993 علوم آزمايشگاهي 10 - زن مرد 
 شهريه پرداز 31994 هوشبري 5 - زن مرد 

  دانشگاه علوم پزشكي بابل
 روزانه 31995 پزشكي 90 - زن مرد  

 روزانه 31996 دندانپزشكي 28 - زن مرد 
 روزانه 31997 بهداشت عمومي 18 - زن مرد 
 روزانه 31998 پرستاري 50 - 25 25 
 روزانه 31999 عملتكنولوژي اتاق  20 - زن مرد 
 روزانه 32000 تكنولوژي پرتو درماني 22 - زن مرد 
 روزانه 32001 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد 
 روزانه 32002 تكنولوژي پزشكي هسته اي 25 - زن مرد 
 روزانه 32003 شنوايي شناسي 10 - زن مرد 
 روزانه 32004 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 
 روزانه 32005 فيزيوتراپي 20 - زن مرد 
 روزانه 32006 گفتار درماني 12 - زن مرد 
 روزانه 32007 مامايي 20 - زن - 
 روزانه 32008 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 روزانه 32009 هوشبري 20 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32010 پرستاري - 20 10 10 

 شهريه پرداز 32013 پزشكي - 30 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32014 دندانپزشكي - 12 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32015 فيزيوتراپي - 10 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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  دانشگاه علوم پزشكي بابل (محل تحصيل دانشكده پرستاري رامسر)
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32011 بهداشت عمومي - 17 زن مرد  
 روزانه 32012 پرستاري 30 - 15 15 

 * تهران –اله(عج)  هدانشگاه علوم پزشكي بقي
شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي شرايط 

ميان داوطلبان با عضويت بسيجي و  پذيرش از -خاص 
نهايتا جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه پاسداران 

  انقالب اسالمي
 روزانه 32016 پزشكي 70 - 5 65

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي شرايط 
پذيرش از ميان داوطلبان و نهايتا جذب  -خاص 

ناجا)بصورت بورسيه و استخدام نيروي انتظامي(بورسيه 
 روزانه 32017 پزشكي - 5 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي شرايط 
پذيرش از ميان داوطلبان با عضويت بسيجي و  -خاص 

نهايتا جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه پاسداران 
 انقالب اسالمي

 روزانه 32018 داروسازي 18 - - مرد

داراي شرايط شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي 
پذيرش از ميان داوطلبان و نهايتا جذب  -خاص 

 بصورت بورسيه و استخدام نيروي انتظامي
 روزانه 32019 داروسازي - 7 - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي شرايط 
پذيرش از ميان داوطلبان با عضويت بسيجي و  -خاص 

پاسداران نهايتا جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه 
 انقالب اسالمي

 روزانه 32020 پرستاري 60 - 10 50

پذيرش  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
از ميان كادر ثابت سپاه پاسداران انقالب اسالمي با 

 ارايه مجوز شركت در آزمون از يگان خدمتي
 روزانه 32021 پرستاري 20 - - مرد

پذيرش  - شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
از ميان اعضاي رسمي سپاه پاسداران با ارايه گواهي 

 عضويت رسمي از يگان خدمتي
 روزانه 32022 علوم تغذيه 10 - - مرد

شرايط مندرج در اطالعيه رشته هاي داراي شرايط 
پذيرش از ميان داوطلبان با عضويت بسيجي و  -خاص 

نهايتا جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه پاسداران 
 انقالب اسالمي

 روزانه 32023 مهندسي بهداشت محيط 8 - - مرد

پذيرش  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
از ميان اعضاي رسمي سپاه پاسداران با ارايه گواهي 

 عضويت رسمي از يگان مربوطه.
 روزانه 32024 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 40 - - مرد

اطالعيه رشته هاي داراي شرايط شرايط مندرج در 
پذيرش از ميان داوطلبان بسيجي و نهايتا  -خاص 

جذب بصورت بورسيه و استخدام سپاه پاسداران 
 انقالب اسالمي

 روزانه 32025 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 40 - - مرد

(اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل  هاشرايط در بخش پيوست –* پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 
  ).گزينش از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان اعالم خواهد شد

 دانشگاه علوم پزشكي بم
 روزانه 32026 پزشكي 25 - زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال

 روزانه 32027 بهداشت عمومي 30 - زن مرد نقل و انتقالممنوعيت 
 روزانه 32028 پرستاري 35 - 18 17 ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 32029 تكنولوژي اتاق عمل - 15 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 32030 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 32031 مامايي 14 - زن - ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 32032 مديريت خدمات بهداشتي درماني 20 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 32033 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال

 -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 ممنوعيت نقل و انتقال

 روزانه 32034 هاي پزشكي پيش بيمارستانيكارداني فوريت  - 20 - مرد
 روزانه 35846 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 13 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 شهريه پرداز 32035 پزشكي 10 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال

 دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس
 روزانه 32036 پزشكي 37 - زن مرد  عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 32037 پزشكي - 38 زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 32038 داروسازي 16 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 32039 دندانپزشكي 25 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 32040 بهداشت عمومي 30 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 32041 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها 25 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
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  دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32042 پرستاري 35 - 17 18 عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 32043 پرستاري - 35 18 17 عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 32044 تكنولوژي اتاق عمل 13 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 32045 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 32046 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 32047 فناوري اطالعات سالمت 28 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 32048 مامايي 15 - زن - عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 32049 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
 روزانه 32050 هوشبري 16 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه

عدم  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 خوابگاهواگذاري 

 روزانه 32051 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 30 7 23
 روزانه 35847 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 20 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه -ممنوعيت نقل و انتقال 
 شهريه پرداز 32052 داروسازي 12 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 32053 پرستاري 10 - 5 5 عدم واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 32054 پرستاري - 10 5 5 عدم واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 32055 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 32056 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد عدم واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 32057 مامايي 5 - زن - عدم واگذاري خوابگاه

محل تحصيل پرديس  -عدم واگذاري خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32059 پزشكي 13 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم واگذاري خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32060 پزشكي - 12 زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم واگذاري خوابگاه 
 دانشگاه خودگردان

 شهريه پرداز 32061 دندانپزشكي 10 - زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (محل تحصيل بندرلنگه)
ممنوعيت هر گونه انتقال و جابجايي به بندر عباس و 

 روزانه 32058 پرستاري 26 - 13 13  ساير دانشگاههاي علوم پزشكي

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 روزانه 32062 پزشكي 59 - زن مرد  

 روزانه 32063 دندانپزشكي 16 - زن مرد 
 روزانه 32064 بهداشت عمومي 25 - زن مرد 
 روزانه 32065 پرستاري - 60 30 30 
 روزانه 32066 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد 
 روزانه 32067 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد 
 روزانه 32068 علوم آزمايشگاهي 23 - زن مرد 
 روزانه 32069 علوم تغذيه 25 - زن مرد 
 روزانه 32070 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 28 - زن مرد 
 روزانه 32071 مامايي 20 - زن - 
 روزانه 32072 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 روزانه 32073 هوشبري 20 - زن مرد 

 روزانه 32074 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 30 5 25 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 شهريه پرداز 32075 پزشكي 15 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32076 پرستاري - 10 5 5 

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
 روزانه 32077 پزشكي 80 - زن مرد  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 32078 داروسازي 14 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 32079 دندانپزشكي 23 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 32080 بهداشت عمومي 17 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 32081 پرستاري 35 - 18 17 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 32082 تكنولوژي اتاق عمل 18 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 32083 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 32084 علوم آزمايشگاهي 16 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 32085 مامايي 18 - زن - عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 روزانه 32086 مهندسي بهداشت محيط 15 - زن مرد خوابگاه عدم تعهد در واگذاري
 روزانه 32087 مهندسي بهداشت محيط 15 - زن مرد عدم تعهد واگذاري خوابگاه

 روزانه 32088 هوشبري 18 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 35848 كارمهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني  16 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 32089 پزشكي - 30 زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 32090 داروسازي 7 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 شهريه پرداز 32091 دندانپزشكي 10 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه



 
 

 73  

 

  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  دانشكده پرستاري طبس) دانشگاه علوم پزشكي بيرجند (محل تحصيل
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32092 پرستاري 35 - 18 17  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 32093 تكنولوژي اتاق عمل 10 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

عدم  -ضوابط مندرج در بخش پيوست ها شرايط و 
 تعهد در واگذاري خوابگاه

 روزانه 32094 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 15 - 3 12

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي فردوس)
 روزانه 32095 بهداشت عمومي 14 - زن مرد  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 روزانه 32096 پرستاري 26 - 13 13 تعهد در واگذاري خوابگاهعدم 
 روزانه 32097 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 32098 فناوري اطالعات سالمت 20 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

عدم  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 واگذاري خوابگاهتعهد در 

 روزانه 32099 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 15 3 12

 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند (محل تحصيل دانشكده پرستاري قاين)
 روزانه 32100 بهداشت عمومي 14 - زن مرد  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 32101 پرستاري - 30 15 15 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 32102 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 روزانه 32103 هوشبري - 17 زن مرد عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 ممنوعيت نقل و انتقال عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 روزانه 32104 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستانيكارداني  - 15 3 12

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 روزانه 32105 پزشكي 76 - زن مرد  

 روزانه 32106 پزشكي - 77 زن مرد 
 روزانه 32107 داروسازي 29 - زن مرد 
 روزانه 32108 داروسازي - 30 زن مرد 
 روزانه 32109 دندانپزشكي 28 - زن مرد 
 روزانه 32110 بهداشت عمومي 25 - زن مرد 
 روزانه 32111 پرستاري 55 - 27 28 
 روزانه 32112 پرستاري - 55 28 27 
 روزانه 32113 تكنولوژي اتاق عمل 25 - زن مرد 
 روزانه 32114 تكنولوژي پرتوشناسي 30 - زن مرد 
 روزانه 32115 شنوايي شناسي 10 - زن مرد 
 روزانه 32116 آزمايشگاهيعلوم  22 - زن مرد 
 روزانه 32117 علوم آزمايشگاهي - 23 زن مرد 
 روزانه 32118 علوم تغذيه 26 - زن مرد 
 روزانه 32119 علوم و صنايع غذايي 20 - زن مرد 
 روزانه 32120 فناوري اطالعات سالمت 25 - زن مرد 
 روزانه 32121 فيزيوتراپي 22 - زن مرد 
 روزانه 32122 كاردرماني 20 - زن مرد 
 روزانه 32123 گفتار درماني 12 - زن مرد 
 روزانه 32124 مامايي 20 - زن - 
 روزانه 32125 مديريت خدمات بهداشتي درماني 25 - زن مرد 
 روزانه 32126 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 روزانه 32127 هوشبري 30 - زن مرد 
 روزانه 35849 بهداشت حرفه اي و ايمني كارمهندسي  16 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32128 شنوايي شناسي 2 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32129 فيزيوتراپي 8 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32130 كاردرماني 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32131 گفتار درماني 4 - زن مرد 

 شهريه پرداز 32132 پزشكي 15 - زن مرد تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي 

 شهريه پرداز 32133 پزشكي - 15 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 شهريه پرداز 32134 داروسازي 12 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 شهريه پرداز 32135 داروسازي - 12 زن مرد علوم پزشكي تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 

 شهريه پرداز 32136 دندانپزشكي 15 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت مرند)
عدم  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 روزانه 32137 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 5 15  امكان ارايه خوابگاه
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  دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32138 بهداشت عمومي 20 - زن مرد  
 روزانه 32139 پرستاري 20 - 10 10 
 روزانه 32140 پرستاري - 20 10 10 
 روزانه 32141 تكنولوژي اتاق عمل - 15 زن مرد 
 روزانه 32142 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد 
 روزانه 32143 علوم آزمايشگاهي - 20 زن مرد محدوديت نقل و انتقاالت
 روزانه 32144 اطالعات سالمت فناوري 20 - زن مرد محدوديت نقل و انتقاالت
 روزانه 32145 مامايي 15 - زن - محدوديت نقل و انتقاالت

 روزانه 32146 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 روزانه 32147 هوشبري 18 - زن مرد 

 روزانه 32148 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 - مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 شهريه پرداز 32149 پرستاري 9 - 4 5 
 شهريه پرداز 32150 پرستاري - 9 5 4 
 شهريه پرداز 32151 مامايي 2 - زن - 
 شهريه پرداز 32152 هوشبري 2 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران
 روزانه 32153 پزشكي 200 - زن مرد  

 روزانه 32154 داروسازي 80 - زن مرد 
 روزانه 32155 دندانپزشكي 45 - زن مرد 
 روزانه 32156 بهداشت عمومي - 14 زن مرد 
 روزانه 32157 پرستاري 75 - 38 37 
 روزانه 32158 پرستاري - 75 37 38 
 روزانه 32159 تكنولوژي اتاق عمل 22 - زن مرد 
 روزانه 32160 تكنولوژي پرتوشناسي 22 - زن مرد 
 روزانه 32161 دنداني ساخت پروتزهاي 15 - زن مرد 
 روزانه 32162 شنوايي شناسي 12 - زن مرد 
 روزانه 32163 علوم آزمايشگاهي 45 - زن مرد 
 روزانه 32164 فناوري اطالعات سالمت 25 - زن مرد 
 روزانه 32165 فيزيوتراپي 17 - زن مرد 
 روزانه 32166 گفتار درماني 12 - زن مرد 
 روزانه 32167 مامايي 15 - زن - 
 روزانه 32168 مهندسي بهداشت محيط - 10 زن مرد 

 روزانه 32169 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 25 - - مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 شهريه پرداز 32170 بهداشت عمومي - 6 زن مرد 
 شهريه پرداز 32171 پرستاري 12 - 6 6 
 شهريه پرداز 32172 پرستاري - 13 6 7 
 شهريه پرداز 32173 شنوايي شناسي 2 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32174 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32175 فيزيوتراپي 8 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32176 گفتار درماني 2 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32177 مامايي 5 - زن - 
 شهريه پرداز 32178 بهداشت محيطمهندسي  - 5 زن مرد 

 اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 روزانه 32179 پزشكي 64 - زن مرد  

 روزانه 32180 پزشكي - 62 زن مرد 
 روزانه 32181 داروسازي 34 - زن مرد 
 روزانه 32182 دندانپزشكي 29 - زن مرد 
 روزانه 32183 بهداشت عمومي 30 - زن مرد 
 روزانه 32184 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها 25 - زن مرد 
 روزانه 32185 پرستاري 35 - 17 18 
 روزانه 32186 پرستاري - 35 18 17 
 روزانه 32187 تكنولوژي اتاق عمل 27 - زن مرد 
 روزانه 32188 تكنولوژي پرتو درماني 15 - زن مرد 
 روزانه 32189 تكنولوژي پرتوشناسي 22 - زن مرد 
 روزانه 32190 شنوايي شناسي 15 - زن مرد 
 روزانه 32191 علوم آزمايشگاهي 30 - زن مرد 
 روزانه 32192 علوم تغذيه 24 - زن مرد 
 روزانه 32193 فناوري اطالعات سالمت 20 - زن مرد 
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  اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
نيمسالپذيرش  كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32194 فيزيوتراپي 20 - زن مرد 
 روزانه 32195 كاردرماني 17 - زن مرد 
 روزانه 32196 گفتار درماني 12 - زن مرد 
 روزانه 32197 مامايي 25 - زن - 
 روزانه 32198 مديريت خدمات بهداشتي درماني 25 - زن مرد 
 روزانه 32199 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 روزانه 32200 هوشبري 23 - زن مرد 
 روزانه 35850 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32201 پرستاري 10 - 5 5 
 شهريه پرداز 32202 پرستاري - 10 5 5 
 شهريه پرداز 32203 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32204 تكنولوژي پرتو درماني - 5 زن مرد 
 شهريه پرداز 32205 تكنولوژي پرتوشناسي - 5 زن مرد 
 شهريه پرداز 32206 شنوايي شناسي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32207 علوم آزمايشگاهي - 5 زن مرد 
 شهريه پرداز 32208 علوم تغذيه 6 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32209 مامايي 3 - زن - 
 شهريه پرداز 32210 هوشبري - 5 زن مرد 

 شهريه پرداز 32211 پزشكي 15 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32212 پزشكي - 15 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32213 داروسازي 15 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32214 دندانپزشكي 15 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32215 فيزيوتراپي 10 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32216 كاردرماني 5 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32217 گفتار درماني 5 - زن مرد تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 

 اهواز (محل تحصيل مركز آموزش فوريتهاي پزشكي بستان) -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
داراي  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 روزانه 32218 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 30 6 24  خوابگاه

 اهواز (محل تحصيل دانشكده پرستاري بستان) -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 روزانه 32219 پرستاري 16 - 8 8  داراي خوابگاه

 اهواز (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت رامهرمز) -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 روزانه 32220 پرستاري 22 - 11 11  فاقد خوابگاه

 اهواز (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت مسجدسليمان) -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 روزانه 32221 پرستاري 19 - 9 10  

 اهواز (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان ايذه) -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 روزانه 32222 پرستاري 22 - 11 11  خوابگاه فقط جهت دانشجويان مونث مي باشد .

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم
 روزانه 32223 پزشكي 28 - زن مرد  خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي گردد.
 روزانه 32224 پزشكي - 29 زن مرد خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي گردد.
 روزانه 32225 بهداشت عمومي - 22 زن مرد خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي گردد.
 روزانه 32226 پرستاري 40 - 20 20 خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي گردد.
 روزانه 32227 تكنولوژي اتاق عمل - 15 زن مرد خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي گردد.
 روزانه 32228 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي گردد.

 روزانه 32229 هوشبري - 16 زن مرد مقدورات ارايه مي گردد.خوابگاه در حد 
عدم تعهد دانشگاه در ارايه خوابگاه و ارايه آن در حد 

 مقدورات به دانشجويان ورودي جديد
 شهريه پرداز 32230 پزشكي 10 - زن مرد

عدم تعهد دانشگاه در ارايه خوابگاه و ارايه آن در حد 
 جديدمقدورات به دانشجويان ورودي 

 شهريه پرداز 32231 پزشكي - 10 زن مرد

  دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
انتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع  و نقل
 روزانه 32232 پزشكي 35 - زن مرد  باشد.ظرفيت خوابگاه دولتي محدود مي ضمناً .باشدمي
انتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع  و نقل
باشد.ظرفيت خوابگاه دولتي محدود مي ضمناً .باشدمي  روزانه 32233 بهداشت عمومي 20 - زن مرد
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  دانشگاه علوم پزشكي جيرفت ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

ممنوع نقل و انتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها 
باشد.باشد. ضمناً ظرفيت خوابگاه دولتي محدود ميمي

 روزانه 32234 پرستاري - 40 20 20

نقل و انتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع 
باشد.باشد. ضمناً ظرفيت خوابگاه دولتي محدود ميمي

 روزانه 32235 تكنولوژي اتاق عمل 23 - زن مرد

دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع نقل و انتقال از اين 
باشد.باشد. ضمناً ظرفيت خوابگاه دولتي محدود ميمي

 روزانه 32236 علوم آزمايشگاهي - 20 زن مرد

نقل و انتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع 
باشد.باشد. ضمناً ظرفيت خوابگاه دولتي محدود ميمي  روزانه 32237 مامايي 18 - زن -

نقل و انتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع 
باشد.باشد. ضمناً ظرفيت خوابگاه دولتي محدود ميمي

 روزانه 32238 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

نقل و انتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع 
باشد.باشد. ضمناً ظرفيت خوابگاه دولتي محدود ميمي

 روزانه 32239 هوشبري - 20 زن مرد

نقل و انتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع 
باشد.باشد. ضمناً ظرفيت خوابگاه دولتي محدود ميمي

 شهريه پرداز 32240 پزشكي 15 - زن مرد

 بجنورد -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
 روزانه 32241 پزشكي 18 - زن مرد  دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 روزانه 32242 پزشكي - 18 زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 روزانه 32243 دندانپزشكي 22 - زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 روزانه 32244 بهداشت عمومي 25 - زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 روزانه 32245 تكنولوژي اتاق عمل - 18 زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 روزانه 32246 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 روزانه 32247 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 روزانه 32248 علوم تغذيه 19 - زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 روزانه 32249 مامايي 18 - زن - دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 روزانه 32250 مهندسي بهداشت محيط 15 - زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 روزانه 32251 مهندسي بهداشت محيط - 15 زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 روزانه 32252 هوشبري - 20 زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
محل  -دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. 
 تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي بجنورد

 روزانه 32259 پرستاري 35 - 17 18
 روزانه 35851 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 شهريه پرداز 32253 پزشكي 5 - زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 شهريه پرداز 32254 پزشكي - 5 زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 شهريه پرداز 32255 علوم تغذيه 5 - زن مرد دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.

 بجنورد (محل تحصيل دانشكده پرستاري شيروان) -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
 روزانه 32256 پرستاري 30 - 15 15  دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
دانشگاه  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.
 روزانه 32257 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 18 - مرد

 بجنورد (محل تحصيل مركز آموزشي فوريت هاي پزشكي مانه و سملقان) -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
دانشگاه  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 روزانه 32258 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 17 - مرد  تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.

 دانشگاه علوم پزشكي دزفول
 روزانه 32260 پزشكي 48 - زن مرد  

 روزانه 32261 پرستاري 15 - 7 8 
 روزانه 32262 پرستاري - 20 10 10 
 روزانه 32263 تكنولوژي اتاق عمل 12 - زن مرد 
 روزانه 32264 علوم آزمايشگاهي 17 - زن مرد 
 روزانه 32265 هوشبري 13 - زن مرد 

 روزانه 32266 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 20 - 5 15 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 شهريه پرداز 32267 پزشكي 15 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32268 پرستاري - 10 5 5 
 شهريه پرداز 32269 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32270 علوم آزمايشگاهي 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32271 هوشبري 2 - زن مرد 
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  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود 
امكان پذير نمي باشد و براي اين دسته از دانشجويان 

  خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد
 روزانه 32272 پزشكي 70 - زن مرد

جديدالورود ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان 
امكان پذير نمي باشد و براي اين دسته از دانشجويان 

 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد
 روزانه 32273 دندانپزشكي 25 - زن مرد

ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود 
امكان پذير نمي باشد و براي اين دسته از دانشجويان 

 گرفته خواهد شدخوابگاه خودگردان در نظر 
 روزانه 32274 بهداشت عمومي 25 - زن مرد

ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود 
امكان پذير نمي باشد و براي اين دسته از دانشجويان 

 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد
 روزانه 32275 پرستاري 32 - 16 16

جديدالورود ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان 
امكان پذير نمي باشد و براي اين دسته از دانشجويان 

 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد
 روزانه 32276 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد

ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود 
امكان پذير نمي باشد و براي اين دسته از دانشجويان 

 در نظر گرفته خواهد شدخوابگاه خودگردان 
 روزانه 32277 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد

ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود 
امكان پذير نمي باشد و براي اين دسته از دانشجويان 

 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد
 روزانه 32278 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد

دولتي براي دانشجويان جديدالورود  ارايه خوابگاه
امكان پذير نمي باشد و براي اين دسته از دانشجويان 

 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد
 روزانه 32279 مامايي 20 - زن -

ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود 
امكان پذير نمي باشد و براي اين دسته از دانشجويان 

 خودگردان در نظر گرفته خواهد شدخوابگاه 
 روزانه 32280 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود 
امكان پذير نمي باشد و براي اين دسته از دانشجويان 

 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد
 روزانه 32281 هوشبري 20 - زن مرد

ارايه  -مندرج در بخش پيوست ها  شرايط و ضوابط
خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان 

پذير نمي باشد و براي اين دسته از دانشجويان خوابگاه 
 خودگردان در نظر گرفته خواهد شد

 روزانه 32282 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 5 15

 شهريه پرداز 32283 پزشكي 15 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 32284 پرستاري 8 - 4 4 بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 32285 تكنولوژي اتاق عمل 4 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 32286 تكنولوژي پرتوشناسي 3 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 32287 علوم آزمايشگاهي 2 - زن مرد بدون خوابگاه

 شهريه پرداز 32288 مامايي 2 - زن - خوابگاهبدون 

 دانشگاه علوم پزشكي زابل
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه 

 روزانه 32289 پزشكي 35 - زن مرد  ندارد.
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه 

 ندارد.
 روزانه 32290 داروسازي 12 - زن مرد

هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه اين دانشگاه 
 ندارد.

 روزانه 32291 بهداشت عمومي 20 - زن مرد
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه 

 ندارد.
 روزانه 32292 پرستاري 50 - 25 25

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه 
 ندارد.

 روزانه 32293 تكنولوژي اتاق عمل 18 - زن مرد
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه 

 ندارد.
 روزانه 32294 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه 
 ندارد.

 روزانه 32295 علوم تغذيه 20 - زن مرد
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه 

 ندارد.
 روزانه 32296 فناوري اطالعات سالمت 18 - زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه 
 ندارد.

 روزانه 32297 مامايي 25 - زن -
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  دانشگاه علوم پزشكي زابل ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه 
 ندارد.

 روزانه 32298 مديريت خدمات بهداشتي درماني 20 - زن مرد
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه 

 ندارد.
 روزانه 32299 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

خوابگاه  اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري
 ندارد.

 روزانه 32300 هوشبري 16 - زن مرد
اين  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه 
 ندارد.

 روزانه 32301 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 15 - 3 12

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه 
 ندارد.

 روزانه 35852 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 13 - زن مرد
اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي -ممنوعيت انتقال 

 واگذاري خوابگاه ندارد.
 شهريه پرداز 32302 پزشكي 13 - زن مرد

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي -ممنوعيت انتقال 
 واگذاري خوابگاه ندارد.

 شهريه پرداز 32303 داروسازي 8 - زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 روزانه 32304 پزشكي 31 - زن مرد  

 روزانه 32305 پزشكي - 32 زن مرد 
 روزانه 32306 دندانپزشكي - 31 زن مرد 
 روزانه 32307 بهداشت عمومي 15 - زن مرد 
 روزانه 32308 بينايي سنجي - 20 زن مرد 
 روزانه 32309 پرستاري 22 - 11 11 
 روزانه 32310 پرستاري - 23 11 12 
 روزانه 32311 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد 
 روزانه 32312 تكنولوژي پرتوشناسي - 13 زن مرد 
 روزانه 32313 علوم آزمايشگاهي 8 - زن مرد 
 روزانه 32314 علوم آزمايشگاهي - 9 زن مرد 
 روزانه 32315 علوم تغذيه - 20 زن مرد 
 روزانه 32316 علوم و صنايع غذايي - 25 زن مرد 
 روزانه 32317 فناوري اطالعات سالمت 17 - زن مرد 

 روزانه 32318 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 4 16 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 32319 فيزيوتراپي - 20 زن مرد 
 روزانه 32320 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 32321 گفتار درماني 15 - زن مرد 
 روزانه 32322 مامايي 15 - زن - 
 روزانه 32323 مهندسي بهداشت محيط 13 - زن مرد 
 روزانه 32324 هوشبري - 20 زن مرد 
 روزانه 35853 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 13 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32325 دندانپزشكي - 15 زن مرد 
 شهريه پرداز 32326 بهداشت عمومي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32327 گفتار درماني 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32328 مهندسي بهداشت محيط 4 - زن مرد 

 شهريه پرداز 32331 پزشكي 13 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32332 پزشكي - 12 زن مرد تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 

 شهريه پرداز 32333 بينايي سنجي - 10 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32334 فيزيوتراپي - 7 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 35888 ايمني كارمهندسي بهداشت حرفه اي و  3 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت خاش)
 روزانه 32329 بهداشت عمومي 15 - زن مرد  

 روزانه 32330 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 15 - مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

 زنجاندانشگاه علوم پزشكي 
 روزانه 32335 پزشكي 75 - زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 روزانه 32336 داروسازي 38 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 روزانه 32337 دندانپزشكي 26 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 روزانه 32338 عمومي بهداشت 30 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 روزانه 32339 پرستاري 25 - 13 12 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 روزانه 32340 پرستاري - 25 12 13 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
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  دانشگاه علوم پزشكي زنجان ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32341 تكنولوژي اتاق عمل - 20 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 روزانه 32342 تكنولوژي پرتوشناسي 30 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 روزانه 32343 علوم آزمايشگاهي 30 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

 روزانه 32344 علوم تغذيه 30 - زن مرد در ارايه خوابگاه دولتيعدم تعهد 
 روزانه 32345 كاردرماني - 15 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 روزانه 32346 مامايي 24 - زن - عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 روزانه 32347 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 روزانه 32348 هوشبري 20 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي
 روزانه 35854 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32349 پزشكي - 35 زن مرد

محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32350 داروسازي - 20 زن مرد

محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32351 دندانپزشكي 10 - زن مرد

محل تحصيل  -دولتي عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32352 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد

محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 
 پرديس خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32353 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد

محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 
 خودگردان دانشگاهپرديس 

 شهريه پرداز 32354 كاردرماني - 5 زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان (محل تحصيل دانشكده پرستاري ابهر)
عدم تعهد در ارايه هر  -عدم امكان انتقال به زنجان 

 روزانه 32355 پرستاري 50 - زن مرد  گونه خوابگاه اعم از دولتي و خودگردان
عدم  -در بخش پيوست ها شرايط و ضوابط مندرج 

 تعهد در ارايه خوابگاه اعم از دولتي و خودگردان
 روزانه 32356 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 25 - 5 20

 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
 روزانه 32357 پزشكي 25 - زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 32358 پزشكي - 25 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال

 روزانه 32359 بهداشت عمومي - 18 زن مرد 
 روزانه 32360 پرستاري 28 - 14 14 
 روزانه 32361 پرستاري - 27 14 13 
 روزانه 32362 تكنولوژي اتاق عمل 16 - زن مرد 
 روزانه 32363 تكنولوژي پرتو درماني 20 - زن مرد 
 روزانه 32364 تكنولوژي پرتوشناسي 18 - زن مرد 
 روزانه 32365 ساخت پروتزهاي دنداني 15 - زن مرد 
 روزانه 32366 علوم آزمايشگاهي 16 - زن مرد 
 روزانه 32367 مامايي 13 - زن - 
 روزانه 32368 مهندسي بهداشت محيط 17 - زن مرد 
 روزانه 32369 هوشبري - 17 زن مرد 

 -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 انتقالممنوعيت نقل و 

 روزانه 32370 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 18 4 14
 روزانه 35855 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 12 زن مرد 

 شهريه پرداز 32371 پزشكي - 20 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 شهريه پرداز 32372 بهداشت عمومي - 4 زن مرد 
 شهريه پرداز 32373 پرستاري 4 - 2 2 
 شهريه پرداز 32374 پرستاري - 4 2 2 
 شهريه پرداز 32375 تكنولوژي اتاق عمل 4 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32376 تكنولوژي پرتو درماني 4 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32377 تكنولوژي پرتوشناسي 2 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32378 علوم آزمايشگاهي 4 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32379 مامايي 3 - زن - 
 شهريه پرداز 32380 مهندسي بهداشت محيط 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32381 هوشبري - 3 زن مرد 
 شهريه پرداز 35886 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 2 زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (محل تحصيل دانشكده پرستاري جوين)
 روزانه 32382 پرستاري - 33 16 17  انتقالممنوعيت نقل و 
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  دانشگاه علوم پزشكي سمنان
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32383 پزشكي 37 - زن مرد  
 روزانه 32384 پزشكي - 38 زن مرد 
 روزانه 32385 دندانپزشكي 15 - زن مرد 
 روزانه 32386 پرستاري 40 - 20 20 
 روزانه 32387 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 
 روزانه 32388 فيزيوتراپي 20 - زن مرد 
 روزانه 32389 كاردرماني 15 - زن مرد 
 روزانه 32390 گفتار درماني 12 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32391 پزشكي - 25 زن مرد 
 شهريه پرداز 32392 دندانپزشكي 6 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي گرمسار مستقر در شهرستان آرادان)
 روزانه 32393 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 20 - - مرد  شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

 دانشكده بهداشت دامغان)دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل 
 روزانه 32394 بهداشت عمومي 17 - زن مرد  

 روزانه 32395 بهداشت عمومي - 18 زن مرد 
 روزانه 32396 مهندسي بهداشت محيط 17 - زن مرد 
 روزانه 32397 مهندسي بهداشت محيط - 18 زن مرد 
 روزانه 35856 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه)
 روزانه 32398 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد  

 روزانه 32399 تكنولوژي پرتوشناسي 18 - زن مرد 
 روزانه 32400 فناوري اطالعات سالمت 20 - زن مرد 
 روزانه 32401 هوشبري 18 - زن مرد 
 روزانه 32402 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 20 - 5 15 بخش پيوست هاشرايط و ضوابط مندرج در 

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل شهرستان آرادان)
 روزانه 32403 علوم تغذيه 30 - زن مرد  

 روزانه 32404 علوم و صنايع غذايي 30 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
 روزانه 32405 پزشكي 32 - زن مرد  

 روزانه 32406 پزشكي - 33 زن مرد 
 روزانه 32407 بهداشت عمومي 15 - زن مرد 
 روزانه 32408 پرستاري 30 - 15 15 
 روزانه 32409 پرستاري - 30 15 15 
 روزانه 32410 تكنولوژي اتاق عمل - 20 زن مرد 
 روزانه 32411 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد 
 روزانه 32412 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 
 روزانه 32413 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد 
 روزانه 32414 مامايي 17 - زن - 
 روزانه 32415 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 روزانه 32416 هوشبري 20 - زن مرد 
 روزانه 35857 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد 

دانشگاه نسبت به تأمين خوابگاه به دانشجويان شهريه پرداز 
 تعهدي ندارد.

 شهريه پرداز 32417 پزشكي 10 - زن مرد

دانشگاه نسبت به تأمين خوابگاه به دانشجويان شهريه پرداز 
 تعهدي ندارد.

 شهريه پرداز 32418 پزشكي - 10 زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 روزانه 32419 پزشكي 40 - زن مرد  

 روزانه 32420 پزشكي - 35 زن مرد 
 روزانه 32421 دندانپزشكي 12 - زن مرد 
 روزانه 32422 بهداشت عمومي 26 - زن مرد 
 روزانه 32423 پرستاري 45 - 23 22 
 روزانه 32424 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد 
 روزانه 32425 تكنولوژي پرتوشناسي 18 - زن مرد 
 روزانه 32426 علوم آزمايشگاهي 30 - زن مرد 
 روزانه 32427 مامايي 12 - زن - 



 
 

 81  

 

  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32428 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 روزانه 32429 هوشبري 20 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32430 پزشكي 15 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32431 پرستاري 11 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32432 تكنولوژي پرتوشناسي 2 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32433 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (محل تحصيل دانشكده پرستاري بروجن)
 روزانه 32434 پرستاري - 35 17 18  

 روزانه 32435 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد 
 روزانه 32436 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 4 16 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

 تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
 روزانه 32437 پزشكي 70 - زن مرد  

 روزانه 32438 پزشكي - 70 زن مرد 
 روزانه 32439 داروسازي 45 - زن مرد 
 روزانه 32440 دندانپزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 32441 دندانپزشكي - 20 زن مرد 
 روزانه 32442 بهداشت عمومي 25 - زن مرد 
 روزانه 32443 بينايي سنجي 18 - زن مرد 
 روزانه 32444 پرستاري 75 - 38 37 
 روزانه 32445 پرستاري - 75 37 38 
 روزانه 32446 تكنولوژي اتاق عمل 16 - زن مرد 
 روزانه 32447 تكنولوژي پرتو درماني 15 - زن مرد 
 روزانه 32448 تكنولوژي پرتوشناسي 25 - زن مرد 
 روزانه 32449 ساخت پروتزهاي دنداني 10 - زن مرد 
 روزانه 32450 شنوايي شناسي 13 - زن مرد 
 روزانه 32451 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد 
 روزانه 32452 علوم تغذيه 12 - زن مرد 
 روزانه 32453 علوم تغذيه - 13 زن مرد 
 روزانه 32454 علوم و صنايع غذايي 11 - زن مرد 
 روزانه 32455 علوم و صنايع غذايي - 11 زن مرد 
 روزانه 32456 فيزيوتراپي 17 - زن مرد 
 روزانه 32457 كاردرماني 12 - زن مرد 
 روزانه 32458 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 روزانه 32459 هوشبري 20 - زن مرد 
 روزانه 35858 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد 

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32460 پزشكي 30 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32461 پزشكي - 30 زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32462 داروسازي 20 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران پردازشهريه  32463 دندانپزشكي 10 - زن مرد  
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32464 دندانپزشكي - 10 زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32465 بهداشت عمومي 10 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32466 سنجيبينايي  15 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32467 پرستاري 27 - 14 13
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32468 پرستاري - 28 14 14
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32469 تكنولوژي اتاق عمل 10 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32470 تكنولوژي پرتو درماني 5 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32471 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد

دانشگاه واقع در تهران محل تحصيل پرديس خودگردان  شهريه پرداز 32472 ساخت پروتزهاي دنداني 5 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32473 شنوايي شناسي 7 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32474 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32475 علوم تغذيه 8 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32476 علوم تغذيه - 7 زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32477 علوم و صنايع غذايي 9 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32478 علوم و صنايع غذايي - 9 زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32479 فيزيوتراپي 13 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32480 كاردرماني 8 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32481 مهندسي بهداشت محيط 10 - زن مرد
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران  شهريه پرداز 32482 هوشبري 5 - زن مرد

در تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع   شهريه پرداز 35885 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 8 - زن مرد
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  تهران (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان ورامين) -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32483 بهداشت عمومي - 15 زن مرد  
 شهريه پرداز 32484 بهداشت عمومي - 5 زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 روزانه 32485 پزشكي 85 - زن مرد  

 روزانه 32486 پزشكي - 85 زن مرد 
 روزانه 32487 داروسازي 55 - زن مرد 
 روزانه 32488 دندانپزشكي 35 - زن مرد 
 روزانه 32489 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 13 - زن مرد 
 روزانه 32490 بهداشت عمومي 15 - زن مرد 
 روزانه 32491 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها 20 - زن مرد 
 روزانه 32492 پرستاري 40 - 20 20 
 روزانه 32493 پرستاري - 40 20 20 
 روزانه 32494 تكنولوژي اتاق عمل 25 - زن مرد 
 روزانه 32495 تكنولوژي پرتوشناسي 25 - زن مرد 
 روزانه 32496 شنوايي شناسي 12 - زن مرد 
 روزانه 32497 علوم آزمايشگاهي 27 - زن مرد 
 روزانه 32498 علوم تغذيه 22 - زن مرد 
 روزانه 32499 فناوري اطالعات سالمت 25 - زن مرد 
 روزانه 32500 فيزيوتراپي 25 - زن مرد 
 روزانه 32501 كاردرماني 17 - زن مرد 
 روزانه 32502 گفتار درماني 18 - زن مرد 
 روزانه 32503 مامايي 15 - زن - 
 روزانه 32504 مديريت خدمات بهداشتي درماني 25 - زن مرد 
 روزانه 32505 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 روزانه 32506 هوشبري 25 - زن مرد 
 روزانه 35859 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32507 پزشكي 15 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32508 پزشكي - 15 زن مرد 
 شهريه پرداز 32509 داروسازي 20 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32510 دندانپزشكي 15 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32511 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 1 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32512 شنوايي شناسي 1 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32513 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32514 فيزيوتراپي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32515 كاردرماني 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32516 گفتار درماني 2 - زن مرد 

 (محل تحصيل دانشكده پرستاري آباده)دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 روزانه 32517 پرستاري 25 - 13 12  ممنوعيت نقل و انتقال

 شهريه پرداز 32518 پرستاري 5 - 2 3 

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل دانشكده پرستاري المرد)
 روزانه 32519 پرستاري 30 - 15 15  ممنوعيت نقل و انتقال

 شيراز (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي استهبان)دانشگاه علوم پزشكي 
 روزانه 32520 تكنولوژي اتاق عمل - 15 زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 32521 علوم آزمايشگاهي - 20 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 32522 هوشبري - 13 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال

 شهريه پرداز 32523 تكنولوژي اتاق عمل - 2 زن مرد 
 شهريه پرداز 32524 علوم آزمايشگاهي - 3 زن مرد 
 شهريه پرداز 32525 هوشبري - 2 زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي داراب)
 روزانه 32526 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال

 -پيوست ها شرايط و ضوابط مندرج در بخش 
 ممنوعيت نقل و انتقال

 روزانه 32527 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 23 - 5 18
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  دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني)
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32528 بهداشت عمومي 20 - زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال
 -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 32529 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 5 15

 شهريه پرداز 32530 بهداشت عمومي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32531 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 2 - مرد پيوست هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش 

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل شهرستان سپيدان)
 روزانه 32532 علوم تغذيه 15 - زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال

 شهريه پرداز 32533 علوم تغذيه 3 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي فسا
 روزانه 32534 پزشكي 45 - زن مرد  

 روزانه 32535 بهداشت عمومي 15 - زن مرد 
 روزانه 32536 پرستاري 40 - 20 20 
 روزانه 32537 تكنولوژي اتاق عمل - 20 زن مرد 
 روزانه 32538 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 
 روزانه 32539 هوشبري - 16 زن مرد 
پردازشهريه  32540 پزشكي 20 - زن مرد   

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 روزانه 32541 پزشكي 70 - زن مرد  

 روزانه 32542 دندانپزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 32543 بهداشت عمومي 15 - زن مرد 
 روزانه 32544 پرستاري 37 - 18 19 
 روزانه 32545 پرستاري - 38 19 19 
 روزانه 32546 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد 
 روزانه 32547 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد 

 روزانه 32548 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 4 16 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 32549 مامايي 20 - زن - 
 روزانه 32550 مديريت خدمات بهداشتي درماني 25 - زن مرد 
 روزانه 32551 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 روزانه 32552 هوشبري 17 - زن مرد 
 روزانه 35860 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32553 پزشكي 25 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32554 دندانپزشكي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32555 بهداشت عمومي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32556 پرستاري 15 - 7 8 
 شهريه پرداز 32557 پرستاري - 15 8 7 
 شهريه پرداز 32558 تكنولوژي اتاق عمل 7 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32559 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32560 مامايي 5 - زن - 
 شهريه پرداز 32561 هوشبري 8 - زن مرد 
 شهريه پرداز 35889 ايمني كار مهندسي بهداشت حرفه اي و 2 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي قم
 روزانه 32562 پزشكي 25 - زن مرد  

 روزانه 32563 پزشكي - 25 زن مرد 
 روزانه 32564 دندانپزشكي 20 - زن مرد 
 روزانه 32565 بهداشت عمومي 25 - زن مرد 
 روزانه 32566 پرستاري - 50 25 25 
 روزانه 32567 عمل تكنولوژي اتاق 20 - زن مرد 
 روزانه 32568 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 

 روزانه 32569 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 20 - 4 16 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 32570 مامايي 20 - زن - 
 روزانه 32571 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 روزانه 32572 هوشبري 20 - زن مرد 
 روزانه 35861 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32573 پزشكي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32574 پزشكي - 5 زن مرد 
 شهريه پرداز 32575 دندانپزشكي 5 - زن مرد 
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  دانشگاه علوم پزشكي قم ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 شهريه پرداز 32576 پرستاري - 10 5 5 
 شهريه پرداز 32577 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32578 علوم آزمايشگاهي 4 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32579 مامايي 5 - زن - 
پردازشهريه  32580 هوشبري 3 - زن مرد   

 دانشگاه علوم پزشكي كاشان
 روزانه 32581 پزشكي 76 - زن مرد  

 روزانه 32582 دندانپزشكي 13 - زن مرد 
 روزانه 32583 بهداشت عمومي 22 - زن مرد 
 روزانه 32584 پرستاري 30 - 15 15 
 روزانه 32585 پرستاري - 30 15 15 
 روزانه 32586 تكنولوژي اتاق عمل 16 - زن مرد 
 روزانه 32587 تكنولوژي پرتوشناسي 16 - زن مرد 
 روزانه 32588 علوم آزمايشگاهي 23 - زن مرد 
 روزانه 32589 علوم تغذيه 20 - زن مرد 
 روزانه 32590 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد 
 روزانه 32591 مامايي 15 - زن - 
 روزانه 32592 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 روزانه 32593 هوشبري 20 - زن مرد 

 روزانه 32594 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 15 3 12 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35862 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32595 بهداشت عمومي 8 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32596 پرستاري 5 - 2 3 
 شهريه پرداز 32597 پرستاري - 5 3 2 
 شهريه پرداز 32598 تكنولوژي اتاق عمل 4 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32599 تكنولوژي پرتوشناسي 4 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32600 علوم آزمايشگاهي 10 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32601 علوم تغذيه 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32602 فناوري اطالعات سالمت 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32603 مامايي 5 - زن - 
 شهريه پرداز 32604 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 35882 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 3 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل)
انتقال پذيرفته شدگان اين رشته درخواست نقل و 

 شهريه پرداز 32605 پزشكي - 30 زن مرد  تحت هيچ شرايطي قابل پذيرش نخواهد بود.

 سنندج -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 روزانه 32606 پزشكي 34 - زن مرد  

 روزانه 32607 پزشكي - 45 زن مرد 
 روزانه 32608 دندانپزشكي 17 - زن مرد 
 روزانه 32609 بهداشت عمومي 15 - زن مرد 
 روزانه 32610 بهداشت عمومي - 15 زن مرد 
 روزانه 32611 پرستاري 35 - 17 18 
 روزانه 32612 پرستاري - 40 20 20 
 روزانه 32613 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد 
 روزانه 32614 تكنولوژي پرتو درماني - 21 زن مرد 
 روزانه 32615 پرتوشناسيتكنولوژي  20 - زن مرد 
 روزانه 32616 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد 

 روزانه 32617 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 4 16 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 32618 مامايي 18 - زن - 
 روزانه 32619 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 روزانه 32620 هوشبري 20 - زن مرد 
 روزانه 35863 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32621 پزشكي 15 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32622 پزشكي - 15 زن مرد 
 شهريه پرداز 32623 پرستاري - 15 7 8 
 شهريه پرداز 32624 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32625 تكنولوژي پرتو درماني - 5 زن مرد 
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  سنندج -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 شهريه پرداز 32626 تكنولوژي پرتوشناسي 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32627 علوم آزمايشگاهي 10 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32628 مامايي 2 - زن - 
 شهريه پرداز 32629 هوشبري 5 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 روزانه 32630 پزشكي 50 - زن مرد  

 روزانه 32631 پزشكي - 50 زن مرد 
 روزانه 32632 داروسازي 40 - زن مرد 
 روزانه 32633 دندانپزشكي 23 - زن مرد 
 روزانه 32634 بهداشت عمومي 25 - زن مرد 
 روزانه 32635 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها 30 - زن مرد 
 روزانه 32636 تكنولوژي اتاق عمل - 20 زن مرد 
 روزانه 32637 تكنولوژي پرتوشناسي 22 - زن مرد 
 روزانه 32638 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد 
 روزانه 32639 تغذيهعلوم  25 - زن مرد 
 روزانه 32640 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد 
 روزانه 32641 فيزيوتراپي 20 - زن مرد 
 روزانه 32642 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 روزانه 32643 هوشبري 25 - زن مرد 

 روزانه 32644 پرستاري 60 - 30 30 محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي رازي
 روزانه 32645 مامايي 20 - زن - محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي رازي

 روزانه 35864 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32646 پزشكي 15 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32647 پزشكي - 15 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32648 داروسازي 14 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32649 دندانپزشكي 7 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشكي كرمان (محل تحصيل دانشكده پرستاري زرند)
 روزانه 32650 پرستاري 40 - 20 20  

 روزانه 32651 مهندسي بهداشت محيط 15 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي 

 روزانه 32652 پزشكي 44 - زن مرد  ندارد.
دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي 

 ندارد.
 روزانه 32653 پزشكي - 44 زن مرد

 روزانه 32654 داروسازي 34 - زن مرد 
 روزانه 32655 دندانپزشكي 25 - زن مرد 
 روزانه 32656 بهداشت عمومي 25 - زن مرد 
 روزانه 32657 پرستاري 40 - 20 20 
 روزانه 32658 پرستاري - 40 20 20 
 روزانه 32659 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد 
 روزانه 32660 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد 
 روزانه 32661 تكنولوژي پزشكي هسته اي 20 - زن مرد 
 روزانه 32662 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد 
 روزانه 32663 علوم و صنايع غذايي 30 - زن مرد 
 روزانه 32664 فناوري اطالعات سالمت 22 - زن مرد 

 روزانه 32665 پزشكي پيش بيمارستاني فوريت هاي - 20 5 15 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
هاي دانشگاه صرفاٌ در صورت اخذ مجوز از شوراي گسترش

علوم پزشكي(حداكثر تا قبل از شروع نيمسال دوم)،محل 
تحصيل پذيرفته شدگان، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه مي 

باشد.در صورت عدم كسب مجوز فوق، محل تحصيل 
خواهد بود.دانشگاه علوم پزشكي همدان   

 روزانه 33139 فيزيوتراپي - 10 زن مرد

 روزانه 33140  كاردرماني - 10 زن مرد

 روزانه 32666 مامايي 20 - زن - 
 روزانه 32667 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 روزانه 32668 هوشبري 15 - زن مرد 

دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي 
 ندارد.

 روزانه 35865 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد
 شهريه پرداز 32669 پرستاري 5 - 2 3 
 شهريه پرداز 32670 پرستاري - 5 3 2 
 شهريه پرداز 32671 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32672 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32673 اي تكنولوژي پزشكي هسته 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32674 علوم آزمايشگاهي 10 - زن مرد 



 
 

 86  

 

  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 شهريه پرداز 32675 فناوري اطالعات سالمت 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32676 مامايي 5 - زن - 
 شهريه پرداز 32677 هوشبري 5 - زن مرد 

 شهريه پرداز 32680 پزشكي 12 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32681 پزشكي - 13 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32682 داروسازي 10 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32683 دندانپزشكي 10 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (محل تحصيل دانشكده پرستاري سنقر)
 روزانه 32678 پرستاري - 25 13 12  

 شهريه پرداز 32679 پرستاري - 5 2 3 

 گرگان -گلستان دانشگاه علوم پزشكي 
 روزانه 32684 پزشكي 80 - زن مرد  

 روزانه 32685 دندانپزشكي - 19 زن مرد 
 روزانه 32686 بهداشت عمومي 20 - زن مرد 
 روزانه 32687 پرستاري 75 - 38 37 
 روزانه 32688 تكنولوژي اتاق عمل 26 - زن مرد 
 روزانه 32689 علوم آزمايشگاهي 20 - زن مرد 
 روزانه 32690 علوم تغذيه 25 - زن مرد 
 روزانه 32691 مامايي 14 - زن - 
 روزانه 32692 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 روزانه 32693 هوشبري 17 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32694 پرستاري - 30 15 15 
 شهريه پرداز 32695 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32696 علوم تغذيه 7 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32697 مامايي 4 - زن - 

 شهريه پرداز 32698 پزشكي 40 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32699 دندانپزشكي - 5 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشكي گناباد
 روزانه 32700 پزشكي 50 - زن مرد  

 روزانه 32701 بهداشت عمومي 22 - زن مرد 
 روزانه 32702 پرستاري 25 - 13 12 
 روزانه 32703 پرستاري - 25 12 13 
 روزانه 32704 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد 
 روزانه 32705 تكنولوژي پرتوشناسي 17 - زن مرد 
 روزانه 32706 علوم آزمايشگاهي 17 - زن مرد 
 روزانه 32707 علوم تغذيه 15 - زن مرد 
 روزانه 32708 مامايي 13 - زن - 
 روزانه 32709 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 روزانه 32710 هوشبري 15 - زن مرد 

 روزانه 32711 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 15 3 12 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35866 بهداشت حرفه اي و ايمني كارمهندسي  12 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32712 پزشكي 20 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32713 بهداشت عمومي 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32714 پرستاري 5 - 2 3 
 شهريه پرداز 32715 پرستاري - 5 3 2 
 شهريه پرداز 32716 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32717 تكنولوژي پرتوشناسي 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32718 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32719 علوم تغذيه 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32720 مامايي 4 - زن - 
 شهريه پرداز 32721 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32722 هوشبري 5 - زن مرد 

 شهريه پرداز 32723 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 5 زن مرد و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها شرايط
 شهريه پرداز 35887 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 1 - زن مرد 
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  رشت (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي لنگرود) -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32724 تكنولوژي اتاق عمل 16 - زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران
 روزانه 32725 تكنولوژي پرتوشناسي - 16 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران

 روزانه 32726 علوم آزمايشگاهي 16 - زن مرد تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسرانعدم 
 روزانه 32727 هوشبري - 16 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران
 شهريه پرداز 32728 تكنولوژي اتاق عمل 4 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران

 شهريه پرداز 32729 تكنولوژي پرتوشناسي - 4 زن مرد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران عدم تعهد
 شهريه پرداز 32730 علوم آزمايشگاهي 4 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران
 شهريه پرداز 32731 هوشبري - 4 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران

 رشت -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 

 روزانه 32732 دندانپزشكي 32 - زن مرد  تحصيل دانشكده دندانپزشكي
محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 

 تحصيل دانشكده پزشكي
 روزانه 32733 پزشكي 45 - زن مرد

محل  -ارايه خوابگاه بويژه براي پسران عدم تعهد در 
 تحصيل دانشكده پزشكي

 روزانه 32734 پزشكي - 45 زن مرد
محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 

 تحصيل دانشكده پزشكي
 روزانه 32735 فيزيوتراپي 15 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتتحصيل   روزانه 32737 پرستاري 40 - 20 20

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت  روزانه 32738 پرستاري - 40 20 20

عدم تعهد  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
محل تحصيل  -خوابگاه بويژه براي پسران  در ارايه

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت
 روزانه 32739 فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 20 - 4 16

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت  روزانه 32740 مامايي 15 - زن -

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
 تحصيل دانشكده داروسازي

 روزانه 32750 داروسازي 27 - زن مرد
محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 

 تحصيل دانشكده بهداشت رشت
 روزانه 32752 بهداشت عمومي 18 - زن مرد

محل  -بويژه براي پسران عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده بهداشت رشت

 روزانه 32753 مهندسي بهداشت محيط 21 - زن مرد
محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 

 تحصيل دانشكده بهداشت رشت
 روزانه 35867 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 13 - زن مرد

محل  -بويژه براي پسران عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 تحصيل دانشكده پزشكي

 شهريه پرداز 32736 فيزيوتراپي 3 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت  شهريه پرداز 32741 پرستاري 10 - 5 5

محل  -پسران عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي 
تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت  شهريه پرداز 32742 پرستاري - 5 3 2

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت  شهريه پرداز 32743 مامايي 3 - زن -

محل  -براي پسران عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه 
 تحصيل دانشكده داروسازي

 شهريه پرداز 32751 داروسازي 8 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
 تحصيل دانشكده بهداشت رشت

 شهريه پرداز 32754 بهداشت عمومي 2 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
 دانشكده بهداشت رشتتحصيل 

 شهريه پرداز 32755 مهندسي بهداشت محيط 4 - زن مرد

محل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
 تحصيل دانشكده بهداشت رشت

 شهريه پرداز 35890 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 3 - زن مرد

 پرستاري و مامايي لنگرود)رشت (محل تحصيل دانشكده  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
 روزانه 32744 پرستاري 25 - 12 13  عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران
 روزانه 32745 مامايي - 15 زن - عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران
 شهريه پرداز 32746 پرستاري 4 - 2 2 عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران

 شهريه پرداز 32747 مامايي - 2 زن - تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران عدم

 رشت (محل تحصيل واحد بين الملل واقع در بندر انزلي) -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
 شهريه پرداز 32748 پزشكي - 30 زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران

 شهريه پرداز 32749 دندانپزشكي - 14 زن مرد خوابگاه بويژه براي پسرانعدم تعهد در ارايه 
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  خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32756 پزشكي 35 - زن مرد  محدوديت در ارايه خوابگاه
 روزانه 32757 پزشكي - 34 زن مرد محدوديت در ارايه خوابگاه
 روزانه 32758 داروسازي 19 - زن مرد محدوديت در ارايه خوابگاه
 روزانه 32759 دندانپزشكي 23 - زن مرد محدوديت در ارايه خوابگاه

 روزانه 32760 بهداشت عمومي 17 - زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 32761 بهداشت عمومي - 18 زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 32762 پرستاري 35 - 17 18 بدون خوابگاه
 روزانه 32763 پرستاري - 35 18 17 بدون خوابگاه
 روزانه 32764 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 32765 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 32766 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 32767 علوم آزمايشگاهي - 19 زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 32768 علوم تغذيه 25 - زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 32769 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد بدون خوابگاه
 روزانه 32770 مامايي 20 - زن - بدون خوابگاه
 روزانه 32771 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد بدون خوابگاه

 روزانه 32772 هوشبري 18 - زن مرد *بدون خوابگاه
 روزانه 35868 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 32773 پزشكي 10 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 32774 پزشكي - 10 زن مرد بدون خوابگاه

 شهريه پرداز 32775 داروسازي 5 - زن مرد محدوديت در ارايه خوابگاه
 شهريه پرداز 32776 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد محدوديت در ارايه خوابگاه

 شهريه پرداز 32777 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 32778 علوم آزمايشگاهي 4 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 32779 علوم آزمايشگاهي - 4 زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 32780 فناوري اطالعات سالمت 5 - زن مرد بدون خوابگاه
 شهريه پرداز 32781 هوشبري 5 - زن مرد بدون خوابگاه

 اليگودرز)خرم آباد (محل تحصيل دانشكده پرستاري  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 روزانه 32782 پرستاري 10 - 5 5  

 روزانه 32783 پرستاري - 10 5 5 بدون خوابگاه
 روزانه 32784 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد بدون خوابگاه

بدون  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 خوابگاه

 روزانه 32785 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 15 5 10
 شهريه پرداز 32786 پرستاري 5 - 2 3 بدون خوابگاه

 شهريه پرداز 32787 پرستاري - 5 3 2 

 خرم آباد (محل تحصيل دانشكده پرستاري پلدختر) -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 روزانه 32788 پرستاري 25 - 13 12  بدون خوابگاه
 روزانه 32789 هوشبري 17 - زن مرد بدون خوابگاه

 خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزشي فوريت هاي پزشكي پلدختر) -علوم پزشكي لرستان  دانشگاه
بدون  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 روزانه 32790 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 5 15  خوابگاه

 بروجرد)خرم آباد (محل تحصيل دانشكده پرستاري  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 روزانه 32791 پرستاري 25 - 12 13  بدون خوابگاه

 ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 روزانه 32792 پزشكي 50 - زن مرد  

 روزانه 32793 پزشكي - 59 زن مرد 
 روزانه 32794 داروسازي 40 - زن مرد 
 روزانه 32795 دندانپزشكي 24 - زن مرد 
 روزانه 32796 بهداشت عمومي 21 - زن مرد 
 روزانه 32797 پرستاري 35 - 17 18 
 روزانه 32798 پرستاري - 35 18 17 
 روزانه 32799 تكنولوژي اتاق عمل 23 - زن مرد 
 روزانه 32800 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد 
 روزانه 32801 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد 
 روزانه 32802 فناوري اطالعات سالمت 20 - زن مرد 
 روزانه 32803 كاردرماني 15 - زن مرد 
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  ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32804 مامايي 15 - زن - 
 روزانه 32805 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 روزانه 32806 هوشبري 18 - زن مرد 
 روزانه 35869 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32807 دندانپزشكي 6 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32808 بهداشت عمومي 4 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32809 پرستاري 10 - 5 5 
 شهريه پرداز 32810 پرستاري - 10 5 5 
 شهريه پرداز 32811 مامايي 5 - زن - 
 شهريه پرداز 32812 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد 

 شهريه پرداز 32824 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي ساري
 شهريه پرداز 32825 هوشبري 2 - زن مرد محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي ساري

 شهريه پرداز 35891 بهداشت حرفه اي و ايمني كارمهندسي  4 - زن مرد 

 ساري (محل تحصيل دانشكده پرستاري آمل) -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 روزانه 32813 پرستاري 25 - 12 13  

 روزانه 32814 پرستاري - 25 13 12 
 شهريه پرداز 32815 پرستاري 5 - 2 3 
 شهريه پرداز 32816 پرستاري - 5 3 2 

 ساري (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي آمل) -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 روزانه 32817 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد  

 روزانه 32818 فناوري اطالعات سالمت 20 - زن مرد 
 روزانه 32819 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 30 10 20 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

 ساري (محل تحصيل دانشكده پرستاري بهشهر) -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 روزانه 32820 پرستاري - 30 15 15  

 شهريه پرداز 32821 پرستاري - 5 3 2 

 ساري (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در شهر رامسر) -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 شهريه پرداز 32822 پزشكي 30 - زن مرد  

 شهريه پرداز 32823 داروسازي 20 - زن مرد 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 روزانه 32826 پزشكي 66 - زن مرد  

 روزانه 32827 پزشكي - 66 زن مرد 
 روزانه 32828 داروسازي 37 - زن مرد 
 روزانه 32829 دندانپزشكي 40 - زن مرد 
 روزانه 32830 بهداشت عمومي 20 - زن مرد 
 روزانه 32831 بينايي سنجي 20 - زن مرد 
 روزانه 32832 پرستاري 37 - 19 18 
 روزانه 32833 پرستاري - 38 19 19 
 روزانه 32834 تكنولوژي اتاق عمل - 17 زن مرد 
 روزانه 32835 تكنولوژي پرتوشناسي 15 - زن مرد 
 روزانه 32836 علوم آزمايشگاهي 15 - زن مرد 
 روزانه 32837 فناوري اطالعات سالمت 15 - زن مرد 
 روزانه 32838 فيزيوتراپي 20 - زن مرد 
 روزانه 32839 كاردرماني 17 - زن مرد 
 روزانه 32840 گفتار درماني 16 - زن مرد 
 روزانه 32841 مامايي 23 - زن - 
 روزانه 32842 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد 
 روزانه 35870 بهداشت حرفه اي و ايمني كارمهندسي  16 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32843 بهداشت عمومي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32844 پرستاري 5 - 2 3 
 شهريه پرداز 32845 پرستاري - 5 2 3 
 شهريه پرداز 32846 تكنولوژي اتاق عمل - 3 زن مرد 
 شهريه پرداز 32847 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32848 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32849 فناوري اطالعات سالمت 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32850 كاردرماني 3 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32851 گفتار درماني 2 - زن مرد 
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  دانشگاه علوم پزشكي مشهد ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 شهريه پرداز 32852 مامايي 2 - زن - 
 شهريه پرداز 32863 پزشكي 17 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32864 پزشكي - 18 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32865 داروسازي - 20 زن مرد دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
 شهريه پرداز 32866 دندانپزشكي - 20 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32867 بينايي سنجي - 5 زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 شهريه پرداز 32868 فيزيوتراپي 5 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل دانشكده پرستاري قوچان)
 روزانه 32853 پرستاري 15 - 7 8  ممنوعيت نقل و انتقال خوابگاه خودگردان

 روزانه 32854 پرستاري - 15 7 8 خوابگاه خودگردان
 شهريه پرداز 32855 پرستاري 5 - 2 3 ممنوعيت نقل و انتقال * خوابگاه خودگردان
 شهريه پرداز 32856 پرستاري - 5 2 3 ممنوعيت نقل و انتقال* خوابگاه خودگردان

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل دانشكده پرستاري كاشمر)
 روزانه 32857 پرستاري 20 - 10 10  خوابگاه خودگردان
 روزانه 32858 علوم آزمايشگاهي 15 - زن - خوابگاه خودگردان

فاقد  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 خوابگاه

 روزانه 32859 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 5 زن -
خوابگاه  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 خودگردان
 روزانه 32860 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 10 - مرد

 شهريه پرداز 32861 پرستاري - 10 5 5 خوابگاه خودگردان

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل مركز آموزشي فوريت هاي پزشكي درگز)
بدون  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 روزانه 32862 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 10 - مرد  خوابگاه

 دانشگاه علوم پزشكي همدان
 روزانه 32869 پزشكي 32 - زن مرد  خوابگاهعدم تعهد در ارايه 

 روزانه 32870 پزشكي - 78 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32871 داروسازي 37 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32872 دندانپزشكي 22 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32873 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 12 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32874 بهداشت عمومي 20 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32875 بهداشت عمومي - 20 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32876 پرستاري 40 - 20 20 عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 روزانه 32877 پرستاري - 40 20 20 خوابگاهعدم تعهد در ارايه 
 روزانه 32878 تكنولوژي اتاق عمل 30 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32879 تكنولوژي پرتوشناسي 25 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32880 شنوايي شناسي 15 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 روزانه 32881 علوم آزمايشگاهي 30 - زن مرد در ارايه خوابگاهعدم تعهد 
 روزانه 32882 علوم تغذيه 30 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32883 فناوري اطالعات سالمت 25 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32884 فيزيوتراپي 18 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32885 كاردرماني 20 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32886 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 25 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32887 گفتار درماني 15 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32888 مامايي 17 - زن - عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32889 مامايي - 18 زن - عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32890 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32891 هوشبري 30 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 35871 حرفه اي و ايمني كارمهندسي بهداشت  16 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32896 پزشكي 15 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32897 پزشكي - 25 زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32898 داروسازي 16 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32899 دندانپزشكي 10 - زن مرد
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  دانشگاه علوم پزشكي همدان ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   رشتهعنوان 

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32900 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 3 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32901 بهداشت عمومي 5 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32902 بهداشت عمومي - 5 زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32903 پرستاري 17 - 9 8

پرديس محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32904 پرستاري - 18 9 9

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32905 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32906 پرتوشناسيتكنولوژي  7 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32907 شنوايي شناسي 5 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32908 علوم آزمايشگاهي 15 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -ارايه خوابگاه عدم تعهد در 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32909 فناوري اطالعات سالمت 2 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32910 فيزيوتراپي 7 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 دانشگاهخودگردان 

 شهريه پرداز 32911 كاردرماني 3 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32912 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 5 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32913 گفتار درماني 3 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32914 مامايي 2 - زن -

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32915 مامايي - 3 زن -

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32916 مهندسي بهداشت محيط 5 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 32917 هوشبري 3 - زن مرد

محل تحصيل پرديس  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 خودگردان دانشگاه

 شهريه پرداز 35893 اي و ايمني كارمهندسي بهداشت حرفه  4 - زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي همدان (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي نهاوند)
ممنوعيت نقل و انتقاالت -عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 روزانه 32892 پرستاري 30 - 15 15  براساس مصويه شوراي آموزشي دانشگاه
انتقاالت ممنوعيت نقل و -عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 براساس مصويه شوراي آموزشي دانشگاه
 روزانه 32893 پرستاري - 30 15 15

 روزانه 32894 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال-عدم تعهد در ارايه خوابگاه
عدم  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

ممنوعيت نقل و انتقاالت -تعهد در ارايه خوابگاه
 براساس مصويه شوراي آموزشي دانشگاه

 روزانه 32895 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 25 5 20

 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي 

 روزانه 32918 پزشكي 25 - زن مرد  در قبال واگذاري خوابگاه ندارد
فيزيكي اين دانشگاه تعهدي با توجه به كمبود فضاي 

 در قبال واگذاري خوابگاه ندارد
 روزانه 32919 پزشكي - 25 زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي 
 در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.

 روزانه 32920 دندانپزشكي 20 - زن مرد
با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي 

 واگذاري خوابگاه ندارد در قبال
 روزانه 32921 بهداشت عمومي 25 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي 
 در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 روزانه 32922 پرستاري 40 - 20 20
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  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي 
 در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 روزانه 32923 تكنولوژي اتاق عمل - 20 زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي 
 در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 روزانه 32924 تكنولوژي پرتوشناسي - 20 زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي 
 در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 روزانه 32925 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي 
 در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 روزانه 32926 علوم تغذيه - 25 زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي 
 در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 روزانه 32927 علوم و صنايع غذايي گرايش كنترل كيفي و بهداشتي 25 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي 
 در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 روزانه 32928 مامايي 17 - زن -

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي 
 در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 روزانه 32929 مهندسي بهداشت محيط - 26 زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي 
 در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 روزانه 32930 هوشبري 16 - زن مرد

به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي با توجه 
 در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 شهريه پرداز 32931 پزشكي 10 - زن مرد

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي 
 در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 شهريه پرداز 32932 پزشكي - 10 زن مرد

  دانشگاه علوم پزشكي يزد
 روزانه 32933 پزشكي 100 - زن مرد  ارايه خوابگاهعدم تعهد در 

 روزانه 32934 داروسازي 30 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32935 بهداشت عمومي 40 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32936 پرستاري 80 - 40 40 عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 روزانه 32937 تكنولوژي اتاق عمل 10 - زن مرد خوابگاهعدم تعهد در ارايه 
 روزانه 32938 تكنولوژي پرتوشناسي 12 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32939 علوم آزمايشگاهي 18 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32940 علوم تغذيه 20 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32941 فناوري اطالعات سالمت 13 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32942 مامايي 15 - زن - عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32943 مديريت خدمات بهداشتي درماني 30 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32944 بهداشت محيطمهندسي  20 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32945 هوشبري 16 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

محل تحصيل دانشكده  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 دندانپزشكي

 روزانه 32956 دندانپزشكي 28 - زن مرد

 روزانه 35872 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 17 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 شهريه پرداز 32946 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

محل تحصيل واحدبين الملل  -خوابگاه خودگردان 
 واقع در احمدآباد مشير

 شهريه پرداز 32947 پزشكي - 40 زن مرد

محل تحصيل واحدبين الملل  -خوابگاه خودگردان 
 واقع در احمدآباد مشير

 شهريه پرداز 32948 داروسازي - 15 زن مرد

محل تحصيل واحدبين الملل  -خوابگاه خودگردان 
 واقع در احمدآباد مشير

 شهريه پرداز 32949 دندانپزشكي - 12 زن مرد

محل تحصيل واحدبين الملل  -خوابگاه خودگردان 
 واقع در احمدآباد مشير

 شهريه پرداز 32950 پرستاري - 40 20 20

محل تحصيل دانشكده  -ارايه خوابگاه عدم تعهد در 
 پيراپزشكي يزد

 شهريه پرداز 32957 تكنولوژي پرتوشناسي 3 - زن مرد

محل تحصيل دانشكده  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 پيراپزشكي يزد

 شهريه پرداز 32958 علوم آزمايشگاهي 10 - زن مرد

محل تحصيل دانشكده  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 پيراپزشكي يزد

 شهريه پرداز 32959 هوشبري 5 - زن مرد

 دانشگاه علوم پزشكي يزد (محل تحصيل دانشكده پرستاري ميبد)
 روزانه 32951 پرستاري 43 - 22 21  عدم تعهد در ارايه خوابگاه
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  دانشگاه علوم پزشكي يزد (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي ابركوه)
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
نيمسال پذيرش كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 32953 تكنولوژي اتاق عمل - 13 زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32954 مهندسي بهداشت محيط 14 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

عدم  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 ارايه خوابگاهتعهد در 

 روزانه 32955 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 25 - مرد
 روزانه 35873 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 15 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 دانشكده علوم پزشكي آبادان
 روزانه 32960 پزشكي - 39 زن مرد  

 روزانه 32961 بهداشت عمومي - 25 زن مرد 
 روزانه 32962 پرستاري - 41 21 20 ممنوعيت نقل و انتقال

 روزانه 32963 تكنولوژي اتاق عمل - 20 زن مرد 
 روزانه 32964 علوم آزمايشگاهي - 25 زن مرد 
 روزانه 32965 فناوري اطالعات سالمت - 18 زن مرد 
 روزانه 32966 كتابداري و اطالع رساني پزشكي - 20 زن مرد 

 روزانه 32967 مهندسي بهداشت محيط - 28 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال
 روزانه 32968 هوشبري - 22 زن مرد 

 روزانه 32969 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 15 3 12 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35874 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 12 زن مرد 
 شهريه پرداز 32970 پزشكي - 10 زن مرد 
 شهريه پرداز 32971 پرستاري 10 - 5 5 

 دانشكده علوم پزشكي اسدآباد(استان همدان)
 روزانه 32972 بهداشت عمومي 25 - زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه

عدم  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 تعهد در ارايه خوابگاه

 روزانه 32973 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 25 - مرد

 دانشكده علوم پزشكي اسفراين
 روزانه 32974 بهداشت عمومي 18 - زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه
 روزانه 32975 پرستاري 30 - 15 15 عدم تعهد در ارايه خوابگاه

عدم  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 تعهد در ارايه خوابگاه

 روزانه 32976 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 18 - مرد
 روزانه 35875 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 10 زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه

 دانشكده علوم پزشكي بهبهان
 روزانه 32977 بهداشت عمومي 20 - زن مرد  

 روزانه 32978 پرستاري 25 - 13 12 
 روزانه 32979 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد 
 روزانه 32980 تكنولوژي پرتوشناسي 20 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32981 بهداشت عمومي 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32982 پرستاري 5 - 3 2 
 شهريه پرداز 32983 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد 
 شهريه پرداز 32984 تكنولوژي پرتوشناسي 5 - زن مرد 

 دانشكده علوم پزشكي تربت جام
عدم تعهد در ارايه خوابگاه به ويژه براي پسران 

(شهرستان داراي خوابگاه خودگردان دختران مي باشد. 
هماهنگي و اخذ خوابگاه خودگردان دختران به عهده 

  دانشجو بوده و دانشگاه تعهدي در اين مورد ندارد.)

 روزانه 32985 بهداشت عمومي 25 - زن مرد

عدم تعهد در ارايه خوابگاه به ويژه براي پسران 
(شهرستان داراي خوابگاه خودگردان دختران مي باشد. 

هماهنگي و اخذ خوابگاه خودگردان دختران به عهده 
 دانشجو بوده و دانشگاه تعهدي در اين مورد ندارد.)

 روزانه 32986 پرستاري 26 - 13 13

عدم تعهد در ارايه خوابگاه به ويژه براي پسران 
(شهرستان داراي خوابگاه خودگردان دختران مي باشد. 

هماهنگي و اخذ خوابگاه خودگردان دختران به عهده 
 دانشجو بوده و دانشگاه تعهدي در اين مورد ندارد.)

 روزانه 32987 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد

عدم  -بخش پيوست ها شرايط و ضوابط مندرج در 
 تعهد در ارايه خوابگاه

 روزانه 32988 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 18 - 4 14
 شهريه پرداز 32989 پرستاري 4 - 2 2 
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  دانشكده علوم پزشكي خلخال
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

ممنوعيت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 روزانه 32990 بهداشت عمومي 25 - زن مرد  براي دختران و فقدان خوابگاه براي پسران

ممنوعيت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 براي دختران و فقدان خوابگاه براي پسران

 روزانه 32991 پرستاري 25 - 12 13
ممنوعيت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارايه خوابگاه 

 براي دختران و فقدان خوابگاه براي پسران
 روزانه 32992 علوم تغذيه 20 - زن مرد

ممنوعيت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
 براي دختران و فقدان خوابگاه براي پسران

 روزانه 32993 مهندسي بهداشت محيط 25 - زن مرد

 دانشكده علوم پزشكي خمين
 روزانه 32994 بهداشت عمومي 15 - زن مرد  اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان مي باشد .
 روزانه 32995 پرستاري 20 - 10 10 اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان مي باشد.
 روزانه 32996 عمل تكنولوژي اتاق - 15 زن مرد اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان مي باشد.
 روزانه 32997 علوم آزمايشگاهي 12 - زن مرد اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان مي باشد.
 روزانه 32998 هوشبري 12 - زن مرد اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان مي باشد.

اين  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 مي باشد.دانشكده داراي خوابگاه خودگردان 

 روزانه 32999 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 15 3 12
 شهريه پرداز 33000 پرستاري 10 - 5 5 

 دانشكده علوم پزشكي خوي
 روزانه 33001 بهداشت عمومي 20 - زن مرد  

 روزانه 33002 پرستاري 45 - 23 22 
 روزانه 33003 تكنولوژي اتاق عمل 20 - زن مرد 
 روزانه 33004 مهندسي بهداشت محيط 30 - زن مرد 

 روزانه 33005 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 - مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 شهريه پرداز 33006 پرستاري 10 - 5 5 
 شهريه پرداز 33007 تكنولوژي اتاق عمل 2 - زن مرد 

  دانشكده علوم پزشكي ساوه
 روزانه 33008 بهداشت عمومي 15 - زن مرد  محدوديت در پذيرش-خوابگاه مشاركتي
 روزانه 33009 پرستاري 30 - 15 15 محدوديت در پذيرش-خوابگاه مشاركتي
 روزانه 33010 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد محدوديت در پذيرش-خوابگاه مشاركتي
 روزانه 33011 فناوري اطالعات سالمت 27 - زن مرد محدوديت در پذيرش-خوابگاه مشاركتي
 روزانه 33012 مهندسي بهداشت محيط - 20 زن مرد محدوديت در پذيرش-خوابگاه مشاركتي
 روزانه 33013 هوشبري 15 - زن مرد محدوديت در پذيرش-خوابگاه مشاركتي

خوابگاه  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 محدوديت در پذيرش-مشاركتي

 روزانه 33014 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 15 - مرد
 روزانه 35876 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 10 زن مرد محدوديت در پذيرش-خوابگاه مشاركتي
 شهريه پرداز 33015 پرستاري 5 - 3 2 محدوديت در پذيرش-خوابگاه مشاركتي
 شهريه پرداز 33016 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد پذيرشمحدوديت در -خوابگاه مشاركتي
 شهريه پرداز 33017 هوشبري 5 - زن مرد محدوديت در پذيرش-خوابگاه مشاركتي

خوابگاه  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 محدوديت در پذيرش-مشاركتي

پردازشهريه  33018 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 5 - مرد  

 شهريه پرداز 35892 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار - 1 زن مرد محدوديت در پذيرش-خوابگاه مشاركتي

 دانشكده علوم پزشكي سراب
 روزانه 33019 بهداشت عمومي 27 - زن مرد  

 روزانه 33020 پرستاري 37 - 18 19 
 روزانه 33021 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد 

 روزانه 33022 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 25 5 20 ضوابط مندرج در بخش پيوست هاشرايط و 

 دانشكده علوم پزشكي سيرجان
اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه خوابگاه براي 

 روزانه 33023 بهداشت عمومي 25 - زن مرد  دانشجويان ندارد.
براي اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه خوابگاه 

 دانشجويان ندارد.
 روزانه 33024 پرستاري 30 - 15 15

اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه خوابگاه براي 
 دانشجويان ندارد.

 روزانه 33025 علوم آزمايشگاهي 25 - زن مرد
اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه خوابگاه براي 

 دانشجويان ندارد.
 روزانه 33026 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد
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  دانشكده علوم پزشكي سيرجان ادامه
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه خوابگاه براي 
 دانشجويان ندارد.

 روزانه 33027 هوشبري 20 - زن مرد
اين دانشكده  -پيوست ها شرايط و ضوابط مندرج در بخش 

 تعهدي در قبال تهيه خوابگاه براي دانشجويان ندارد.
 روزانه 33028 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 20 5 15

 روزانه 35877 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 9 - زن مرد 

 دانشكده علوم پزشكي شوشتر
 روزانه 33029 بهداشت عمومي 25 - زن مرد  

 روزانه 33030 پرستاري 20 - 10 10 
 روزانه 33031 پرستاري - 25 12 13 
 روزانه 33032 تكنولوژي اتاق عمل 15 - زن مرد 
 روزانه 33033 علوم تغذيه 17 - زن مرد 
 روزانه 33034 مامايي 15 - زن - 

 روزانه 33035 پزشكي پيش بيمارستانيكارداني فوريت هاي  25 - 2 23 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 روزانه 35878 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 12 - زن مرد 
 شهريه پرداز 33036 علوم تغذيه 3 - زن مرد 

 دانشكده علوم پزشكي گراش
 روزانه 33037 پرستاري 25 - 13 12  

 روزانه 33038 تكنولوژي اتاق عمل 12 - زن مرد 
 روزانه 33039 علوم آزمايشگاهي 22 - زن مرد 
 روزانه 33040 هوشبري 12 - زن مرد 

 روزانه 33041 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني - 15 3 12 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

 دانشكده علوم پزشكي الرستان
 روزانه 33042 پرستاري 30 - 15 15  

 روزانه 33043 تكنولوژي اتاق عمل 16 - زن مرد 
 شهريه پرداز 33044 پرستاري 10 - 5 5 

 دانشكده علوم پزشكي الرستان (محل تحصيل دانشكده بهداشت شهرستان اوز)
 روزانه 33045 بهداشت عمومي 20 - زن مرد  

 روزانه 33046 علوم تغذيه 20 - زن مرد 
 روزانه 33047 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد 
 روزانه 35879 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 16 - زن مرد 

 دانشكده علوم پزشكي مراغه
 روزانه 33048 بهداشت عمومي 25 - زن مرد  

 روزانه 33049 پرستاري 20 - 10 10 
 روزانه 33050 پرستاري - 25 13 12 
 روزانه 33051 تكنولوژي اتاق عمل 25 - زن مرد 
 روزانه 33052 علوم آزمايشگاهي 23 - زن مرد 
 روزانه 33053 علوم تغذيه 18 - زن مرد 
 روزانه 33054 علوم و صنايع غذايي 22 - زن مرد 

 روزانه 33055 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 25 - 5 20 شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
 شهريه پرداز 33056 پرستاري 8 - 4 4 
 شهريه پرداز 33057 پرستاري - 7 3 4 
 شهريه پرداز 33058 تكنولوژي اتاق عمل 9 - زن مرد 
 شهريه پرداز 33059 علوم آزمايشگاهي 7 - زن مرد 
 شهريه پرداز 33060 علوم تغذيه 4 - زن مرد 
 شهريه پرداز 33061 علوم و صنايع غذايي 3 - زن مرد 

 دانشكده علوم پزشكي نيشابور
 روزانه 33062 بهداشت عمومي 25 - زن مرد  فاقد خوابگاه
 روزانه 33063 پرستاري 30 - 15 15 فاقد خوابگاه
 روزانه 33064 تكنولوژي اتاق عمل 18 - زن مرد فاقد خوابگاه
 روزانه 33065 علوم و صنايع غذايي 20 - زن مرد فاقد خوابگاه
 روزانه 33066 فناوري اطالعات سالمت 18 - زن مرد فاقد خوابگاه

 روزانه 33067 مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد خوابگاهفاقد 
 روزانه 33068 هوشبري 25 - زن مرد فاقد خوابگاه

 روزانه 33069 كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني 22 - - مرد فاقد خوابگاه -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 روزانه 35880 حرفه اي و ايمني كارمهندسي بهداشت  16 - زن مرد فاقد خوابگاه
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  كاربردي هالل ايران -موسسه آموزش عالي علمي 
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 33070 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 8 - زن مرد  
 شهريه پرداز 33071 كمكياعضاي مصنوعي و وسايل  7 - زن مرد 

 * ها رايگان)(تحصيل دركليه رشته محل تهران –دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري 
دانشجويان عالوه بر  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 روزانه 35606 روانشناسي 18 - زن -  واحد حوزوي را نيز بگذرانند. 22واحدهاي تخصصي مي بايست 
 روزانه 35607 فقه و حقوق اسالمي 18 - 9 9 مندرج در بخش پيوست هاشرايط و ضوابط 

 روزانه 35608 فلسفه و حكمت اسالمي 18 - زن - شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
دانشجويان كليه  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 روزانه 35609 فلسفه و كالم اسالمي 18 - - مرد واحدهاي رشته فقه و مباني حقوق اسالمي را نيز ميگذرانند
دانشجويان عالوه بر  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 نوبت دوم 35610 روانشناسي 18 - زن - واحد حوزوي را نيز بگذرانند. 22واحدهاي تخصصي مي بايست 
 نوبت دوم 35611 فقه و حقوق اسالمي 18 - زن مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

جام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع * پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه  (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي ان
  ).رساني اين سازمان اعالم خواهد شد

  
دندانپزشكي، داروسازي و دكتري عمومي پزشكي، هاي تحصيلي رشته

 آزاد اسالمي دامپزشكي دانشگاه
 

 واحد تبريز -دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 اول دوم زن مرد محل
 33072 پزشكي 36 - زن مرد  

 33073 دامپزشكيدكتري عمومي  30 - زن مرد 
 33074 دندانپزشكي 16 - زن مرد 

 33075 پزشكي 4 - زن مرد بصورت خودگردان
 33076 دندانپزشكي 4 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد شبستر -دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي 
 33077 دكتري عمومي دامپزشكي 25 - زن مرد  

 واحد اروميه -آذربايجان غربي دانشگاه آزاد اسالمي استان 
 33078 دكتري عمومي دامپزشكي 25 - زن مرد  

 واحد اردبيل -دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبيل 
 33079 پزشكي 24 - زن مرد  

 33080 پزشكي 6 - زن مرد بصورت خودگردان
 واحد خوراسگان -دانشگاه آزاد اسالمي استان اصفهان 

 33081 دندانپزشكي 20 - زن مرد  
 33082 دندانپزشكي - 20 زن مرد 

 33083 دندانپزشكي 5 - زن مرد بصورت خودگردان
 33084 دندانپزشكي - 5 زن مرد بصورت خودگردان

 آبادواحد نجف -دانشگاه آزاد اسالمي استان اصفهان 
 33085 پزشكي 24 - زن مرد  

 33086 پزشكي - 24 زن مرد 
 33087 پزشكي 6 - زن مرد بصورت خودگردان
 33088 پزشكي - 6 زن مرد بصورت خودگردان

 واحد كرج -دانشگاه آزاد اسالمي استان البرز 
 33089 دكتري عمومي دامپزشكي 30 - زن مرد  

 واحد پزشكي تهران -دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران 
 33090 پزشكي 75 - زن مرد  

 33091 پزشكي - 75 زن مرد 
 33092 داروسازي 40 - زن مرد 
 33093 داروسازي - 40 زن مرد 
 33094 دندانپزشكي 40 - زن مرد 
 33095 دندانپزشكي - 40 زن مرد 

محل برگزاري دوره علوم پايه در جزيره كيش  – بصورت خودگردان
 33096 پزشكي 19 - زن مرد  باشد.مي

 33097 پزشكي - 19 زن مرد بصورت خودگردان
 33098 داروسازي 10 - زن مرد بصورت خودگردان
 33099 داروسازي - 10 زن مرد بصورت خودگردان
محل برگزاري دوره علوم پايه در جزيره كيش  –بصورت خودگردان 

 33100 دندانپزشكي 10 - زن مرد باشد.مي

 واحد علوم و تحقيقات -دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران 
 33102 دكتري عمومي دامپزشكي 50 - زن مرد  



 
 

 97  

 

  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  واحد شهركرد -دانشگاه آزاد اسالمي استان چهارمحال و بختياري 
  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات

كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال
 اول دوم زن مرد محل

 33103 دكتري عمومي دامپزشكي 25 - زن مرد  

 واحد مشهد -دانشگاه آزاد اسالمي استان خراسان رضوي 
 33104 پزشكي 29 - زن مرد  

 33105 پزشكي - 29 زن مرد 
 33106 پزشكي 6 - زن مرد بصورت خودگردان
 33107 پزشكي - 6 زن مرد بصورت خودگردان

 واحد دامغان -دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان 
 33108 داروسازي 16 - زن مرد  

 33109 داروسازي 4 - زن مرد بصورت خودگردان

  واحد شاهرود -سمنان دانشگاه آزاد اسالمي استان 
 33110 پزشكي 24 - زن مرد  

 33111 پزشكي 6 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد گرمسار -دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان 
 33112 دكتري عمومي دامپزشكي 30 - زن مرد  

 واحد زاهدان -دانشگاه آزاد اسالمي استان سيستان وبلوچستان 
 33113 پزشكي 20 - زن مرد  

 33114 پزشكي 5 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد شيراز -دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس 
 33115 دندانپزشكي 16 - زن مرد  

 33116 دندانپزشكي 4 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد كازرون -دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس 
 33117 پزشكي 16 - زن مرد  

 33118 دامپزشكيدكتري عمومي  25 - زن مرد 
 33119 پزشكي 4 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد قم -دانشگاه آزاد اسالمي استان قم 
 33120 پزشكي - 20 زن مرد  

 33121 پزشكي - 5 زن مرد بصورت خودگردان

 واحد سنندج -دانشگاه آزاد اسالمي استان كردستان 
 33122 دكتري عمومي دامپزشكي 25 - زن مرد  

 واحد كرمان -آزاد اسالمي استان كرمان دانشگاه 
 33123 پزشكي 24 - زن مرد  

 33124 پزشكي 6 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد بروجرد -دانشگاه آزاد اسالمي استان لرستان 
 33125 دندانپزشكي 20 - زن مرد  

 33126 دندانپزشكي 5 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد آيت ا... آملي -مازندران دانشگاه آزاد اسالمي استان 
 33127 داروسازي 16 - زن مرد  

 33128 داروسازي 4 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد بابل -دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران 
 33129 دكتري عمومي دامپزشكي 25 - زن مرد  

 واحد تنكابن -دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران 
 33130 پزشكي 16 - زن مرد  

 33131 پزشكي 4 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد ساري -دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران 
 33132 پزشكي 24 - زن مرد  

 33133 پزشكي - 24 زن مرد 
 33134 پزشكي 6 - زن مرد بصورت خودگردان
 33135 پزشكي - 6 زن مرد بصورت خودگردان

 مركز آموزش بين المللي قشم -هرمزگان دانشگاه آزاد اسالمي استان 
دوره علوم پايه در جزيره قشم و دوره فيزيوپاتولوژي و باليني در 

 33136 پزشكي 25 - زن مرد  بصورت خودگردان بندرعباس برگزار مي گردد.

 واحد يزد -دانشگاه آزاد اسالمي استان يزد 
 33137 پزشكي 28 - زن مرد  

 33138 پزشكي 7 - زن مرد بصورت خودگردان
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 هاي علوم پزشكيمخصوص استان بومي و داراي تعهد خدمت در دانشگاههاي تحصيلي رشته
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور ظرف ده 

هاي تحصيالت تكميلي و عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره ) ماده واحده قانون برقراري3اصالح بند («سال آينده، قانون 
 1399هاي مندرج در جداول ذيل را در آزمون سراسري سال مجلس شوراي اسالمي، براي رشته 10/7/1392مصوب مورخ » تخصصي
بومي با اولويت مناطق محروم و شجوي دان جذب طريق از هاي مورد نيازرشتهدر  ظرفيت %30 نمايد. بر اساس اين قانون تااجرا مي

ها بر اساس قانون مذكور به همراه ظرفيت، شرايط و شود. اين رشتهها با نوع گزينش بومي استاني پذيرش ميمتناسب با نياز استان
  ضوابط مهم و ساير اطالعات مورد نياز ذيالً درج گرديده است. 

  * شرايط و ضوابط مهم:
هاي ضعيت نقاط محروم هر استان براي داوطلبان بومي متقاضي خدمت در مناطق محروم در دانشگاههاي بومي متناسب با وسهميه -1

بوده كه دانشگاه محل قبولي داوطلب، » بومي استاني«بيني شده به شيوه هاي پيشعلوم پزشكي ايجاد شده است. اكثر ظرفيت
  نمايد.محضري اخذ مي مطابق نقاط محروم مندرج در جداول مربوط، از پذيرفته شدگان تعهد

ها به صورت زير پذيرش در اين رشته محل 17/4/97بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -2
  است:

ها مطابق با استان رشته است، تمامي داوطلباني كه استان بومي آن» مخصوص داوطلبان بومي استان خاصي«هايي كه محل در رشته -
 محل را دارند.  اجازه انتخاب آن كدرشته باشد،

  4شهر (يا بخش) از  2است، تمامي داوطلباني كه حداقل » مخصوص داوطلبان بومي شهر (يا بخش) خاصي«هايي كه محلدر رشته  -
محل اخذ مدرك تحصيلي «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«شهر (يا بخش) 

محل را  با شهر (يا بخش) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد، اجازه انتخاب آن كدرشته» محل تولد«، »دو سال ماقبل آخر
 ها نيستند.محلدارند. بديهي است ساير داوطلبان مجاز به انتخاب اين كدرشته 

پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش  مخصوص داوطلبان استان سيستان و بلوچستان با اولويت«هايي كه محل در رشته -
هستند، همه داوطلبان بومي استان سيستان و » هاي علوم پزشكي زابل، زاهدان يا دانشكده علوم پزشكي ايرانشهردانشگاه

شهر   4شهر (يا بخش) از  2باشند اما اولويت پذيرش با داوطلباني است كه حداقل ها ميمحلبلوچستان مجاز به انتخاب اين رشته
محل اخذ مدرك تحصيلي دو «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«(يا بخش) 

با شهر (يا بخش) منطقه رشته تحت پوشش تعيين شده تطابق داشته باشد و در صورتي كه ظرفيت » محل تولد«، »سال ماقبل آخر
ها، همان حدنصاب رشته شود. حدنصاب اين رشتهن و بلوچستان نيز پذيرش انجام ميخالي بماند، از داوطلبان بومي استان سيستا

درصد گزينش آزاد و براي داوطلب  80باشد. اين حدنصاب براي داوطلب آزاد محل مادر) مياصلي در دوره روزانه آن دانشگاه (رشته
 رزمنده و ايثارگر مطابق قوانين رزمندگان و ايثارگران است.

 در مندرج محل خدمت بخش يا شهر در خدمت براي الزم تعهد هامحلشدگان اين كدرشته  تمامي پذيرفته از است ذكر شايان -
 شد. خواهد اخذ ذيل جدول در» التحصيلي فارغ از پس خدمت محل نام مناطق محروم«ستون 

  باشد.صورت غيرقابل خريد و جابجايي مي ها مستلزم سپردن تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل بهاستفاده از اين سهميه -3
  پذيرد.ارائه مدرك تحصيلي، بعد از اتمام دوره تعهد انجام مي -4
  باشند.آموختگان سهميه بومي در طول مدت زمان تعهد، مجاز به فعاليت پزشكي در ساير نقاط كشور نميدانش -5
  باشد.اولويت تحصيل دانشجوي بومي، در استان خود مي -6
  پذير است.امه تحصيل، پس از گذراندن نيمي از مدت زمان تعهد امكاناد -7
باشند، لذا الزم است در انتخاب رشته دقت الزم را مبذول مشموالن اين سهميه، مجاز به نقل و انتقال و تغيير رشته قبولي نمي -8

  نمايند.
باشند قبل دگان استفاده كننده از اين سهميه، مكلف ميشهاي بعدي، كليه پذيرفتهبه موجب برقراري عدالت آموزشي و اصالحيه -9

ها نسبت به توديع سند تعهد نام، ضمن حضور در دفاتر اسناد رسمي در معيت نمايندگان دفتر حقوقي دانشگاه / دانشكدهاز ثبت
) مطابق فرم تعهدي پذيرفته شدگان مقطع عمومي (سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و اصالحات بعدي

  گيرد، اقدام نمايند.نام در اختيار آنان قرار ميكه در زمان ثبت
هاي همجوار ايجاد شده، الزم است دانشگاه در مواردي كه به علت نزديك نبودن يك رشته در يك استان، سهميه بومي در استان -10

التحصيلي تعهد هماهنگي نموده تا داوطلب پس از فارغ محل قبولي داوطلب، با دانشگاه متقاضي ايجاد سهميه، در خصوص اخذ
  به دانشگاه استان بومي خود جهت ارائه خدمت هدايت شود.

  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
 36001 پزشكي 3 - زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چار اويماق( هشترود) -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 36002 پزشكي 3 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خداآفرين( كليبر) -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

 36003 پزشكي 2 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هريس -پزشكي تبريز دانشگاه علوم 
 36004 پزشكي 3 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ميانه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 36005 پزشكي 2 - زن مرد طول دوره تحصيل در شهرستان ملكانداراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 36006 پزشكي 2 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هشترود -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 36007 پزشكي 2 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ورزقان (اهر) -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 36008 دندانپزشكي 1 - - مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ورزقان( اهر) -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقيادامه 
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
نيمسالپذيرش  كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
 36009 دندانپزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هشترود -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

هشترود)داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در شهرستان چار اويماق (  -دانشگاه علوم پزشكي تبريز   36010 دندانپزشكي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خدا آفرين( كليبر) -دانشگاه علوم پزشكي تبريز   36011 دندانپزشكي 1 - - مرد

 36012 دندانپزشكي 1 - - مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هريس -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 36013 دندانپزشكي 1 - - مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان جلفا -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
 36014 دندانپزشكي 1 - - مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ملكان -دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

 بومي استان آذربايجان غربيمخصوص داوطلبان 
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چالدران  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 36015 پزشكي 1 - زن مرد  اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.
 -دوره تحصيل در شهرستان سردشتداراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.
 36016 پزشكي 1 - زن مرد

اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شوط  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
 ندارد.دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان 

 36017 پزشكي 1 - زن مرد
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تكاب  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.
 36018 پزشكي 1 - زن مرد

اين  -طول دوره تحصيل در شهرستان ماكو داراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
 دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 36019 پزشكي 1 - زن مرد
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان پلدشت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 ندارد.اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان 
 36020 پزشكي 1 - زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اشنويه  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
 اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 36021 پزشكي 1 - زن مرد
طول دوره تحصيل در شهرستان شاهين دژ داراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.-
 36022 پزشكي 1 - زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سلماس  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
 دانشجويان ندارد.اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 

 36023 پزشكي 1 - زن مرد
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهاباد  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.
 36024 پزشكي 1 - زن مرد

-سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بوكان داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
 اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 36025 پزشكي 1 - زن مرد
اين -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نقده  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 دانشجويان ندارد.دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به 
 36026 پزشكي 1 - زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان پلدشت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
 اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 36027 داروسازي 1 - زن مرد
-خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اشنويه داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.
 36028 داروسازي 1 - زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بوكان  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
 خوابگاه به دانشجويان ندارد.اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه 

 36029 داروسازي 1 - زن مرد
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چايپاره  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.
 36030 داروسازي 1 - زن مرد

اين -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شوط  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
 دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 36031 دندانپزشكي - 1 زن مرد
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان پلدشت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.اين دانشگاه تعهدي نسبت 
 36032 دندانپزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شاهين دژ  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
 اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.-

 36033 دندانپزشكي - 1 زن مرد
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چالدران  -پزشكي اروميه  دانشگاه علوم

 اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.
 36034 دندانپزشكي - 1 زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سردشت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
 دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.اين 

 36035 دندانپزشكي - 1 زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 36036 پزشكي 1 - زن مرد  ممنوعيت نقل وانتقال-خوابگاه بدون -سالمت ديمان از توابع مركز بهداشت شهرستان نير 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -خميني شهرستان بيله سوار 
 36037 پزشكي 1 - زن مرد

تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام داراي  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -خميني شهرستان كوثر 

 36038 پزشكي 1 - زن مرد
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان وليعصر  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 وانتقال ممنوعيت نقل-بدون خوابگاه -شهرستان مشگين شهر 
 36039 پزشكي 1 - زن مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيلادامه 
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
بيمارستان شهداي داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -شهرستان پارس آباد
 36040 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان واليت  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -شهرستان گرمي 

 36041 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -سالمت شهري شماره يك از توابع مركز بهداشت شهرستان بيله سوار  36042 پزشكي 1 - زن مرد
طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  داراي تعهد خدمت سه برابر -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -سالمت حور از توابع مركز بهداشت شهرستان نمين 
 36043 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -بهداشت شهرستان پارس آبادسالمت اولتان از توابع مركز 

 36044 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 وانتقال ممنوعيت نقل-بدون خوابگاه -شماره يك شهيد بهشتي از توابع مركز بهداشت شهرستان گرمي 
 36045 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -سالمت مشيران از توابع مركز بهداشت شهرستان مشگين شهر 

 36046 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -سالمت قره قيه از توابع شهرستان مشگين شهر 
 36047 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -مرادلو از توابع مركز بهداشت شهرستان مشگين شهر سالمت 

 36048 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 ممنوعيت نقل وانتقال-خوابگاهبدون  -نورمحمد كندي از توابع مركز بهداشت شهرستان پارس آباد
 36049 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -سالمت الهرود از توابع مركز بهداشت شهرستان مشگين شهر 

 36050 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -شهري شماره سه از توابع مركز بهداشت شهرستان پارس آباد 
 36051 پزشكي 1 - زن مرد

برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -خميني شهرستان بيله سوار 

 36052 داروسازي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 وانتقالممنوعيت نقل -بدون خوابگاه -خميني شهرستان كوثر
 36053 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان وليعصر  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -شهرستان مشگين شهر

 36054 داروسازي 1 - زن مرد
طول دوره تحصيل در بيمارستان شهداي داراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -شهرستان پارس آباد
 36055 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان واليت  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -شهرستان گرمي 

 36056 داروسازي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -خميني شهرستان نمين 
 36057 داروسازي 1 - زن مرد

بيمارستان امام  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -خميني شهرستان پارس آباد 

 36058 داروسازي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 ممنوعيت نقل وانتقال-خوابگاهبدون  -سالمت عنبران از توابع مركز بهداشت شهرستان نمين 
 36059 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -سالمت شهري شماره سه مركز بهداشت شهرستان پارس آباد 

 36060 دندانپزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -سالمت مرادلو از توابع مركز بهداشت شهرستان مشگين شهر 
 36061 دندانپزشكي 1 - زن مرد

برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -خميني شهرستان نمين 

 36062 دندانپزشكي 2 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

 ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -شهر  سالمت پريخان از توابع مركز بهداشت شهرستان مشگين
 36063 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
-بدون خوابگاه -سالمت شماره يك شهري شهيد بهشتي از توابع مركز بهداشت شهرستان گرمي 

 ممنوعيت نقل وانتقال
 36064 دندانپزشكي 1 - زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خلخال  -دانشكده علوم پزشكي خلخال 
 ممنوعيت نقل و انتقال و فقدان خوابگاه

 36065 پرستاري 10 - 5 5

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
 36066 پزشكي - 2 زن مرد  برابر طول تحصيل در شهرستان نايينداراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36067 پزشكي - 1 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان گلپايگان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36068 پزشكي - 1 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان چادگان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36069 پزشكي - 1 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان ميمه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهانادامه 
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
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 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در بيمارستان شهيد بهشتي  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 شهرستان اردستان
 36070 پزشكي - 1 زن مرد

 36071 پزشكي - 1 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان خوانسار -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36072 پزشكي - 1 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان دهاقان -پزشكي اصفهان دانشگاه علوم 

 36073 پزشكي 3 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كاشان -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
دوره تحصيل در آران و بيدگل داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

 شهرستان كاشان
 36074 پزشكي 1 - زن مرد

 36075 دندانپزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كاشان -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
بيدگل داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در آران و  -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

 شهرستان كاشان
 36076 دندانپزشكي 1 - زن مرد

 36077 پرستاري 2 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نايين -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36078 پرستاري 3 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان خورو بيابانك -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36079 پرستاري 2 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان داران -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36080 پرستاري 2 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان فريدونشهر -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36081 پرستاري 2 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان بويين و مياندشت - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 36082 پرستاري - 3 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان گلپايگان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36083 پرستاري - 2 زن مرد تحصيل در شهرستان خوانسار داراي تعهد خدمت سه برابر طول -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36084 پرستاري - 3 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان سميرم -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36085 پرستاري - 2 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان اردستان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36086 پرستاري - 2 زن مرد بادرود -داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نطنز  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36087 تكنولوژي اتاق عمل 2 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان سميرم -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 36088 تكنولوژي اتاق عمل 2 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نايين -علوم پزشكي اصفهان دانشگاه 
 36089 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان خوانسار -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36090 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان گلپايگان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36091 تكنولوژي پرتوشناسي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نايين -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36092 تكنولوژي پرتوشناسي 1 - زن مرد برابر طول تحصيل در شهرستان فريدنداراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36093 تكنولوژي پرتوشناسي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان فريدونشهر -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36094 شنوايي شناسي 1 - زن مرد شهرستان داران داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36095 شنوايي شناسي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان سميرم -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36096 تغذيهعلوم  1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نايين -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36097 علوم تغذيه 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نطنز -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36098 علوم تغذيه 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان چادگان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36099 علوم تغذيه 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان گلپايگان - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 36100 علوم تغذيه 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان خوانسار -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36101 علوم تغذيه 1 - زن مرد تحصيل در شهرستان فريدونشهرداراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36102 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان چادگان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36103 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نايين -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36104 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان اردستان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36105 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان فريدونشهر -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36106 فناوري اطالعات سالمت 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان دهاقان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36107 سالمتفناوري اطالعات  1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان خوانسار -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در بيمارستان سيدالشهداء  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 شهرستان سميرم
 36108 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در بيمارستان شهيد رجايي  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 شهرستان داران

 36109 فيزيوتراپي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در بيمارستان فاطميه  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 شهرستان خوانسار
 36110 فيزيوتراپي 1 - زن مرد

 36111 كاردرماني 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان سميرم -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36112 كاردرماني 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نايين -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36113 كاردرماني 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان داران -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36114 گفتار درماني 1 - زن مرد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان سميرمداراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36115 گفتار درماني 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نايين -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36116 گفتار درماني 1 - زن مرد گلپايگان داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36117 مامايي 1 - زن - داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نايين -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36118 مامايي 2 - زن - داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان سميرم -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 36119 مامايي 1 - زن - داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان خور و بيابانك -علوم پزشكي اصفهان دانشگاه 
 36120 مامايي 1 - زن - داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نطنز -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36121 مامايي 1 - زن - برابر طول تحصيل در شهرستان فريدونشهرداراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36122 هوشبري 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان فريدونشهر -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36123 هوشبري 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان فريدن -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
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 اول دوم زن مرد محل
 36124 هوشبري 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نايين -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36125 هوشبري 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان خور و بيابانك -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 36126 هوشبري 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان اردستان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در بيمارستان سيدالشهداء  -اصفهان دانشگاه علوم پزشكي 
 شهرستان سميرم

 36127 هوشبري 1 - زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
 36128 پزشكي 1 - زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آبدانان -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 

 36129 پزشكي 4 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهران -علوم پزشكي ايالم  دانشگاه
 36130 پزشكي 4 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دهلران -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 36131 پزشكي 2 - زن مرد برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سيروان3داراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 36132 پزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايوان -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 36133 پزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چرداول -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 شهرستان ملكشاهي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم

 36134 داروسازي 1 - زن مرد
تحصيل  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 درشهرستان دره شهر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم
 36135 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 شهرستان آبدانان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم

 36136 داروسازي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -علوم پزشكي لرستان دانشگاه 

 شهرستان مهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم
 36137 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 دانشگاه علوم پزشكي ايالمشهرستان سيروان تحت پوشش 

 36138 داروسازي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 شهرستان دهلران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم
 36139 داروسازي 1 - زن مرد

 36140 دندانپزشكي 1 - زن مرد برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بدرهداراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 36141 دندانپزشكي 2 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهران -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 36142 دندانپزشكي 1 - زن مرد چرداول داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 
 36143 دندانپزشكي 2 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آبدانان -دانشگاه علوم پزشكي ايالم 

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
بيمارستان امام داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

 36144 پزشكي 1 - زن مرد  حسين(ع)اهرم
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز بهداشت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

 شهرستان دير
 36145 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 شهرستان جم

 36146 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

 شهرستان دشتستان
 36147 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 شهرستان گناوه

 36148 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان بقيه اهللا  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

 شهرستان ديلم
 36149 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشبكه يهداشت دشتي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر   36150 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 اميرالمومنين شهرستان گناوه

 36151 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

 شهرستان كنگان
 36152 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 عسلويه

 36153 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت و  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

 درمان تنگستان
 36154 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يمارستان شهيد  -بوشهر دانشگاه علوم پزشكي 
 گنجي برازجان

 36155 پزشكي 1 - زن مرد
 36156 پزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان دير -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

 36157 پزشكي 1 - زن مرد برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان زينبيه خورموجداراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

 خميني شهرستان كنگان
 36158 پزشكي 1 - زن مرد

دوره تحصيل در شبكه بهداشت و  داراي تعهد خدمت سه برابر طول -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 درمان شهرستان ديلم

 36159 پزشكي 1 - زن مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهرادامه 
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

 شهرستان دشتستان
 36160 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 شهرستان دشتي

 36161 دندانپزشكي 1 - زن مرد
 36162 دندانپزشكي 1 - زن مرد سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت تنگستانداراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت  -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
 شهرستان گناوه

 36163 دندانپزشكي 1 - زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال وبختياري
 36164 پزشكي - 2 زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كيار -علوم پزشكي شهركرد دانشگاه 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كوهرنگ -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد   36165 پزشكي - 2 زن مرد
 36166 پزشكي - 2 زن مرد برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اردل داراي تعهد خدمت سه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
 36167 پزشكي - 4 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان لردگان -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
 36168 دندانپزشكي 1 - زن مرد لردگانداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
 36169 دندانپزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كيار -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كوهرنگ -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد   36170 دندانپزشكي 1 - زن مرد
 36171 مامايي 2 - زن - داراي تعهد سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان لردگان -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
 36172 مامايي 2 - زن - داراي تعهد سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اردل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خوسف -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 36173 پزشكي - 2 1 1  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بيرجند -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36174 پزشكي - 2 1 1
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بشرويه  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36175 پزشكي - 1 زن مرد
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان درميان -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 

 واگذاري خوابگاهعدم تعهد در 
 36176 پزشكي - 2 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زيركوه  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36177 پزشكي - 1 - مرد
 -قاين داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36178 پزشكي - 2 1 1
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان طبس -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36179 پزشكي - 1 زن مرد
تحصيل در شهرستان فردوس داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 36180 پزشكي - 1 زن - عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سربيشه  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36181 پزشكي - 1 - مرد
برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرايان  داراي تعهد خدمت سه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36182 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نهبندان  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36183 پزشكي - 1 زن مرد
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان درميان  - دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
 36184 داروسازي 1 - زن مرد

 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زيركوه  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36185 داروسازي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سربيشه  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36186 داروسازي 1 - زن مرد
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان طبس  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 

 خوابگاهعدم تعهد در واگذاري 
 36187 داروسازي 1 - زن مرد

 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قايين  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36188 داروسازي 1 - زن مرد
 -نهبندانداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36189 داروسازي 1 - زن مرد
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قاين -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36190 دندانپزشكي 1 - - مرد
 -برابر طول دوره تحصيل در شهرستان طبسداراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36191 دندانپزشكي 1 - زن -
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فردوس -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 36192 دندانپزشكي 1 - زن - عدم تعهد در واگذاري خوابگاه
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  بومي استان خراسان جنوبيمخصوص داوطلبان ادامه 
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نهبندان -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36193 دندانپزشكي 1 - - مرد
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان درميان -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36194 دندانپزشكي 1 - - مرد
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بيرجند -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 

 تعهد در واگذاري خوابگاهعدم 
 36195 دندانپزشكي 2 - 1 1

 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان درميان -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36196 علوم آزمايشگاهي 1 - - مرد
 -دوره تحصيل در شهرستان خوسف داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36197 علوم آزمايشگاهي 1 - - مرد
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرايان -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 36198 علوم آزمايشگاهي 1 - زن - عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قاين  -بيرجند دانشگاه علوم پزشكي 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36199 علوم آزمايشگاهي 1 - زن -
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نهبندان -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

 36200 علوم آزمايشگاهي 1 - - مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
 36201 پزشكي 1 - زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان باخزر -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36202 پزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بردسكن -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36203 پزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان درگز -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36204 پزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رشتخوار -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 36205 پزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرخس -مشهد دانشگاه علوم پزشكي 
 36206 پزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كالت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36207 پزشكي 2 - زن مرد تحصيل در شهرستان خوافداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36208 پزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كاشمر -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36209 پزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خليل آباد -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36210 پزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تايباد -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام حسين  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 تربت حيدريه (ع) شهرستان تربت حيدريه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي
 36211 پزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام رضا  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 (ع) شهرستان مه والت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

 36212 پزشكي - 2 زن مرد
برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان شهرستان داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 زاوه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
 36213 پزشكي - 3 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهر فيروزه تحت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 پوشش دانشكده علوم پزشكي نيشابور

 36214 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش زبرخان تحت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 پوشش دانشكده علوم پزشكي نيشابور
 36215 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تربت جام  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تربت جامتحت پوشش دانشكده علوم پزشكي 

 36216 پزشكي - 3 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان صالح آباد  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي تربت جام
 36217 پزشكي - 3 زن مرد

شهرستان تربت جام داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي تربت جام

 36218 داروسازي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان صالح آباد  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي تربت جام

 36219 داروسازي - 1 زن مرد

 36220 داروسازي - 1 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان باخرز -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36221 داروسازي - 1 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كالت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36222 داروسازي - 1 زن مرد تحصيل در شهرستان چنارانداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36223 داروسازي - 1 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرخس -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36224 داروسازي - 1 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تايباد -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36225 داروسازي - 1 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خواف -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان نهم دي  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 پزشكي تربت حيدريهشهرستان تربت حيدريه تحت پوشش دانشگاه علوم 
 36226 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام حسين  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 (ع) شهرستان تربت حيدريه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

 36227 داروسازي 1 - زن مرد

 36228 دندانپزشكي - 1 زن مرد تعهد سه برابر طول دوره تحصيل در بخش زبرجان شهرستان نيشابور داراي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان صالح آباد  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي تربت جام
 36229 دندانپزشكي - 1 زن مرد
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  داوطلبان بومي استان خراسان رضويمخصوص ادامه 
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان نهم دي  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريهشهرستان تربت حيدريه تحت پوشش 
 36230 دندانپزشكي - 1 زن مرد

 36231 دندانپزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بردسكن -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36232 دندانپزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان درگز -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36233 دندانپزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خواف -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36234 دندانپزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كاشمر -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36235 دندانپزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خليل آباد -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36236 دندانپزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رشتخوار -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36237 دندانپزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان باخرز -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36238 دندانپزشكي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرخس -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 36239 دندانپزشكي 1 - زن مرد تحصيل در شهرستان تايباد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در كلينيك ويژه احمديه  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 شهرستان تربت حيدريه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
 36240 دندانپزشكي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهر فيروزه تحت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 پوشش دانشكده علوم پزشكي نيشابور

 36241 دندانپزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در داورزن تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 36242 دندانپزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در جوين تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 36243 دندانپزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در جغتاي تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 36244 دندانپزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در خوشاب تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 36245 دندانپزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تربت جام  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي تربت جام
 36246 دندانپزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تربت جام  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي تربت جام

 36247 علوم آزمايشگاهي 2 - زن مرد

 شماليمخصوص داوطلبان بومي استان خراسان 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 

 36248 پزشكي - 2 زن مرد  دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. -اورژانس بيمارستان امام خميني شهرستان اسفراين
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در داراي  -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 

 دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. -كلينيك تخصصي دانشكده علوم پزشكي اسفراين
 36249 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز بهداشت مانه و  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 علوم پزشكي بجنورد سملقان تحت پوشش دانشگاه

 36250 داروسازي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت و  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 درمان شيروان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 36251 داروسازي - 1 زن مرد

طول دوره تحصيل در شهرستان اسفراين داراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي اسفراين

 36252 داروسازي 2 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت و  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 درمان فاروج تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 36253 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت و  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 درمان جاجرم تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بجنورد

 36254 داروسازي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت و  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 جرگالن تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بجنورددرمان راز و 
 36255 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
 دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. -كلينيك تخصصي دانشكده علوم پزشكي اسفراين

 36256 دندانپزشكي 2 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 

 دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. -اورژانس بيمارستان امام خميني شهرستان اسفراين
 36257 دندانپزشكي 1 - زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 36258 پزشكي - 1 - مرد  شهرستان هفتكل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 36259 پزشكي - 1 زن - شهرستان كارون
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -پزشكي جندي شاپور دانشگاه علوم 

 شهرستان مسجد سليمان
 36260 پزشكي - 2 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 شهرستان ماهشهر

 36261 پزشكي - 2 1 1
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -شاپور دانشگاه علوم پزشكي جندي 

 36262 پزشكي 2 - زن - شهرستان باغملك
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  مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستانادامه 
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -پزشكي جندي شاپور  دانشگاه علوم
 36263 پزشكي 1 - زن - شهرستان ايذه

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 36264 پزشكي 1 - زن - شهرستان دهدز

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 شهرستان انديكا

 36265 پزشكي 2 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 شهرستان اللي
 36266 پزشكي 1 - - مرد

تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در داراي  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 شهرستان هنديجان

 36267 پزشكي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 36268 پزشكي 1 - زن - شهرستان دشت آزادگان
سه برابر طول دوره تحصيل در  داراي تعهد خدمت -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 شهرستان هويزه
 36269 پزشكي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 36270 پزشكي 2 - زن - شهرستان باوي

تحصيل در داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 شهرستان حميديه

 36271 پزشكي - 2 1 1
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 شهرستان رامشير
 36272 پزشكي - 1 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 اميديه شهرستان

 36273 پزشكي - 1 - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 شهرستان انديمشك
 36274 پزشكي - 1 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 شهرستان رامهرمز

 36275 پزشكي - 1 - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مراكز دزفول و يا  -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 

 حاشيه دزفول
 36276 پزشكي 3 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مراكز شوش و يا  -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
 حاشيه شوش

 36277 پزشكي 3 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مراكز گتوند و يا  -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 

 حاشيه گتوند
 36278 پزشكي 1 - زن مرد

 36279 پزشكي - 4 2 2 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آبادان -دانشكده علوم پزشكي آبادان 
 36280 پزشكي - 4 2 2 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خرمشهر -آبادان دانشكده علوم پزشكي 

 36281 پزشكي - 4 2 2 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شادگان -دانشكده علوم پزشكي آبادان 
تحصيل در شهرستان اروندكنار داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره -دانشكده علوم پزشكي آبادان   36282 پزشكي - 4 2 2

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 شهرستان دزفول

 36283 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 شهرستان دزفول

 36284 دندانپزشكي 3 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 شهرستان گتوند تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي دزفول

 36285 دندانپزشكي 1 - زن مرد

خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در داراي تعهد  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 شهرستان شوش تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي دزفول

 36286 دندانپزشكي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 شهرستان حميديه

 36287 دندانپزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -شاپور دانشگاه علوم پزشكي جندي 
 شهرستان انديكا

 36288 دندانپزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 شهرستان دهدز

 36289 دندانپزشكي 1 - زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر  -اهواز (دانشكده پرستاري بستان)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 داراي خوابگاه -طول دوره تحصيل در شهرستان حميديه

 36290 پرستاري 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر  -اهواز (دانشكده پرستاري بستان)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 خوابگاه داراي -طول دوره تحصيل درشهرستان هويزه 

 36291 پرستاري 2 - 1 1

داراي تعهد  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت رامهرمز)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 فاقد خوابگاه -خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هفتكل

 36292 پرستاري 4 - 2 2

داراي تعهد خدمت  -سالمت مسجدسليمان) اهواز (مجتمع آموزش عالي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 داراي خوابگاه فقط جهت دانشجويان مونث مي باشد -سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اللي 

 36293 پرستاري 2 - 1 1
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  مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستانادامه 
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت مسجدسليمان)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 خوابگاه فقط جهت دانشجويان مونث مي باشد -خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان انديكا 
 36294 پرستاري 2 - 1 1

داراي تعهد  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان ايذه)  -جندي شاپور  دانشگاه علوم پزشكي
 خوابگاه جهت دانشجويان مونث مي باشد -خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان باغملك 

 36295 پرستاري 2 - 1 1
داراي تعهد  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان ايذه)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

خوابگاه فقط جهت دانشجويان مونث مي باشد -خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دهدز  36296 پرستاري 2 - 1 1
داراي تعهد  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان ايذه)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

خوابگاه فقط جهت دانشجويان مونث مي باشد . -خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايذه   36297 پرستاري 4 - 2 2
داراي تعهد  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت رامهرمز)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 فاقد خوابگاه -خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رامهرمز 
 36298 پرستاري 4 - 2 2

داراي تعهد خدمت  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت مسجدسليمان)  -جندي شاپور دانشگاه علوم پزشكي 
 خوابگاه فقط جهت دانشجويان مونث مي باشد -سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مسجد سليمان 

 36299 پرستاري 3 - 1 2
تعهد خدمت سه برابر داراي  -اهواز (دانشكده پرستاري بستان)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

 داراي خوابگاه -طول دوره تحصيل در شهرستان دشت آزادگان
 36300 پرستاري 4 - 2 2

 36301 پرستاري 5 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دزفول -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
 36302 پرستاري 6 - 3 3 برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شادگانداراي تعهد خدمت سه  -دانشكده علوم پزشكي آبادان 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اروندكنار -دانشكده علوم پزشكي آبادان   36303 پرستاري 6 - 3 3
 36304 پرستاري 6 - 3 3 آبادانداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشكده علوم پزشكي آبادان 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصيل در شهرستان خرمشهر -دانشكده علوم پزشكي آبادان   36305 پرستاري 6 - 3 3
 36306 تكنولوژي اتاق عمل 5 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دزفول -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
 36307 علوم آزمايشگاهي 5 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دزفول -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
 36308 هوشبري 5 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دزفول -دانشگاه علوم پزشكي دزفول 

 زنجانمخصوص داوطلبان بومي استان 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

 36309 پزشكي - 1 زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -سلطانيه(مركز سالمت روستايي گوزلدره)
سالمت داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -روستايي حصار شهرستان زنجان
 36310 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -ماهنشان(مركز سالمت روستايي ميانج)

 36311 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان طارم(مركز  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -سالمت روستايي چورزق)
 36312 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -ايجرود(مركز سالمت روستايي اغولبيك)

 36313 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ابهر(مركز  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -سالمت روستايي دولت آباد)

 36314 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خدابنده  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -(مركز سالمت روستايي اولي بيك)
 36315 پزشكي - 1 زن مرد

شهرستان داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -خرمدره(بيمارستان بوعلي سينا)

 36316 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خدابنده  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -(مركز سالمت روستايي بوالماجي)
 36317 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خدابنده  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -(مركز سالمت روستايي آقبالغ)

 36318 پزشكي - 1 زن مرد
شهرستان داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -طارم(بيمارستان شهدا)
 36319 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ابهر(مركز  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -سالمت روستايي الگريز)

 36320 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -روستايي سلطان اباد شهرستان زنجان
 36321 پزشكي - 1 زن مرد

 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خدابنده -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -(بيمارستان اميرالمونين)

 36322 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -ايجرود(بيمارستان ايثار)
 36323 پزشكي - 1 زن مرد

 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايجرود -پزشكي زنجان دانشگاه علوم 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

 36324 داروسازي 1 - زن مرد
عدم  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ابهر -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 تعهد در ارايه خوابگاه دولتي

 36325 داروسازي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -روستايي شهرستان ماهنشان

 36326 دندانپزشكي 1 - زن مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان زنجانادامه 
  توضيحاتدانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / 

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -روستايي شهرستان خدابنده

 36327 دندانپزشكي 2 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز سالمت  -پزشكي زنجان  دانشگاه علوم

 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -روستايي شهرستان ابهر
 36328 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان (دانشكده پرستاري ابهر) 
عدم تعهد در ارايه هر  -عدم امكان انتقال به زنجان  -خدابنده (بيمارستان اميرالمومنين)در شهرستان 

 گونه خوابگاه اعم از دولتي و خودگردان
 36329 پرستاري - 4 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان (دانشكده پرستاري ابهر) 
عدم تعهد در ارايه هر گونه  -عدم امكان انتقال به زنجان  -طارم(بيمارستان شهدا) در شهرستان 

 خوابگاه اعم از دولتي و خودگردان
 36330 پرستاري - 3 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان (دانشكده پرستاري ابهر) 
عدم تعهد در ارايه هر گونه  -عدم امكان انتقال به زنجان  -رازي)در شهرستان ماهنشان (بيمارستان 
 خوابگاه اعم از دولتي و خودگردان

 36331 پرستاري - 3 زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

 36332 دندانپزشكي 1 - زن مرد  داور آباد شهرستان آرادانسالمت شبانه روزي 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

 سالمت شهري شهيد چراغيان دامغان
 36333 دندانپزشكي 1 - زن مرد

دوره تحصيل در مركز خدمات جامع داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
 سالمت شهري حضرت رقيه سمنان

 36334 دندانپزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

 سالمت شهري هفده شهريور شهرستان سمنان
 36335 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درمركز خدمات جامع  -سمنان  دانشگاه علوم پزشكي
 شهرستان گرمسار 3سالمت شهري روستايي شماره 

 36336 دندانپزشكي 1 - زن مرد

مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشكده علوم 
 مهرستان و نيكشهر -كنارك  -قصرقند  -فنوج  -سرباز  -دلگان  -چابهار  -بمپور  -پزشكي ايرانشهر شامل ايرانشهر 

-برابر طول دوره تحصيل در دلگان/ هوديان داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 36337 پزشكي 1 - زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در نيكشهر / مهبان  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال

 36338 پزشكي 1 - زن مرد
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در نيكشهر / دستگرد داراي  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 -ممنوعيت نقل و انتقال-
 36339 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در سرباز / رييس آباد  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال-

 36340 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در سرباز /  -ايرانشهر دانشگاه علوم پزشكي 

 ممنوعيت نقل و انتقال-نسكندتحت 
 36341 پزشكي 1 - زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در فنوج/ مدانچ  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 -ممنوعيت نقل و انتقال

 36342 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در قصرقند / ساربوك  -علوم پزشكي ايرانشهر  دانشگاه

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 36343 پزشكي 1 - زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در كنارك / زرآباد -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال

 36344 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مهرستان/  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-ايرافشان 
 36345 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مهرستان/ كهن  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال-شهر 

 36346 پزشكي 1 - زن مرد
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در چابهار / سنگان -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 -ممنوعيت نقل و انتقال
 36347 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در ايرانشهر /  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال-شهردراز 

 36348 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان پيشين. اين  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

 دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.
 36361 داروسازي 1 - - مرد

برابر طول دوره تحصيل درشهرستان ساربوك. اين داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.

 36362 داروسازي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان پالن. اين  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

 دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.
 36363 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان اسپكه. اين  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.

 36364 داروسازي 1 - - مرد
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مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشكده علوم ادامه 
  مهرستان و نيكشهر -كنارك  -قصرقند  -فنوج  -سرباز  -دلگان  -چابهار  -بمپور  -پزشكي ايرانشهر شامل ايرانشهر 

  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان بنت. اين  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

 36365 داروسازي 1 - زن - دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان زرآباد . اين  داراي تعهد -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

 دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.
 36366 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان مهرستان. اين  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 خوابگاه ندارد.دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري 

 36367 داروسازي 1 - زن -
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان بزمان . اين  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

 دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.
 36371 داروسازي 1 - - مرد

برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع سالمت داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 تنبالن شهرستان كنارك

 36375 دندانپزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 چاهوك شهرستان مهرستان

 36376 دندانپزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 چاهان شهرستان نيكشهر
 36377 دندانپزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 زرآباد شهرستان كنارك

 36378 دندانپزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع سالمت  -علوم پزشكي زاهدان دانشگاه 

 باهوكالت شهرستان چابهار
 36379 دندانپزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 جكيگور شهرستان سرباز

 36380 دندانپزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 دركس شهرستان چابهار
 36381 دندانپزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 دلگانهوديان شهرستان 

 36382 دندانپزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 ساربوك شهرستان قصرقند

 36383 دندانپزشكي - 1 زن مرد
سالمت داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 36384 دندانپزشكي - 1 زن مرد  اوركي شهرستان چابهار
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (پرديس خودگردان چابهار) 

 ممنوعيت نقل و انتقال-تحصيل در شهرستان ايرانشهر 
 36386 بهداشت عمومي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -(پرديس خودگردان چابهار) دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال-تحصيل در شهرستان بمپور 

 36387 بهداشت عمومي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (پرديس خودگردان چابهار) 

 نقل و انتقالممنوعيت -تحصيل در شهرستان چابهار
 36388 بهداشت عمومي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (پرديس خودگردان چابهار) 
 ممنوعيت نقل و انتقال-تحصيل در شهرستان دلگان 

 36389 بهداشت عمومي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -چابهار) دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (پرديس خودگردان 

 ممنوعيت نقل و انتقال-تحصيل در شهرستان مهرستان 
 36390 بهداشت عمومي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (پرديس خودگردان چابهار) 
 ممنوعيت نقل و انتقال-تحصيل در شهرستان سرباز 

 36391 بهداشت عمومي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (پرديس خودگردان چابهار) 

 ممنوعيت نقل و انتقال-تحصيل در شهرستان فنوج 
 36392 بهداشت عمومي - 1 زن مرد

تعهد خدمت سه برابر طول دوره داراي  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (پرديس خودگردان چابهار) 
 ممنوعيت نقل و انتقال-تحصيل در شهرستان قصرقند

 36393 بهداشت عمومي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (پرديس خودگردان چابهار) 

 ممنوعيت نقل و انتقال-تحصيل در شهرستان كنارك 
 36394 عموميبهداشت  - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (پرديس خودگردان چابهار) 
 ممنوعيت نقل و انتقال-تحصيل در شهرستان نيكشهر 

 36395 بهداشت عمومي - 1 زن مرد
بيمارستان خاتم داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-شهرستان ايرانشهر 
 36401 پرستاري - 5 2 3

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان ايران  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال-شهرستان ايرانشهر 

 36402 پرستاري - 5 3 2
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -(پرديس خودگردان چابهار) دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-تحصيل در بيمارستان امام علي شهرستان چابهار
 36403 پرستاري - 10 5 5

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان خاتم  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال-شهرستان ايرانشهر 

 36407 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان ايران  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-شهرستان ايرانشهر 
 36408 تكنولوژي اتاق عمل 3 - زن مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشكده علوم ادامه 
  مهرستان و نيكشهر -كنارك  -قصرقند  -فنوج  -سرباز  -دلگان  -چابهار  -بمپور  -پزشكي ايرانشهر شامل ايرانشهر 

  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايرانشهر  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 36413 علوم آزمايشگاهي - 1 زن مرد

-برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بمپور داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال

 36414 علوم آزمايشگاهي - 1 زن مرد
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چابهار  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال
 36415 علوم آزمايشگاهي - 1 زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دلگان  -ايرانشهر  دانشگاه علوم پزشكي
 ممنوعيت نقل و انتقال

 36416 علوم آزمايشگاهي - 1 زن مرد
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرباز  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال
 36417 آزمايشگاهيعلوم  - 1 زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فنوج  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال

 36418 علوم آزمايشگاهي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قصرقند  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 نقل و انتقال ممنوعيت-
 36419 علوم آزمايشگاهي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كنارك  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال-

 36420 علوم آزمايشگاهي - 1 زن مرد
تحصيل در شهرستان مهرستان داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 36421 علوم آزمايشگاهي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نيكشهر  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال-

 36422 علوم آزمايشگاهي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايرانشهر  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 36427 مامايي - 1 زن - ممنوعيت نقل و انتقال-
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بمپور  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال
 36428 مامايي - 1 زن -

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چابهار  -ايرانشهر دانشگاه علوم پزشكي 
 ممنوعيت نقل و انتقال

 36429 مامايي - 1 زن -
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دلگان  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 36430 مامايي - 1 زن - ممنوعيت نقل و انتقال
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهرستان  -علوم پزشكي ايرانشهر دانشگاه 

 36431 مامايي - 1 زن - ممنوعيت نقل و انتقال-
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرباز  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 36432 مامايي - 1 زن - ممنوعيت نقل و انتقال
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فنوج  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 36433 مامايي - 1 زن - ممنوعيت نقل و انتقال
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قصرقند  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 36434 مامايي - 1 زن -

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كنارك  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال-

 36435 مامايي - 1 زن -
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نيكشهر  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 36436 مامايي - 1 زن - ممنوعيت نقل و انتقال-
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرباز  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال
 36437 مهندسي بهداشت محيط - 1 زن مرد

ايرانشهر داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال-

 36438 مهندسي بهداشت محيط - 1 زن مرد
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بمپور  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال
 36439 مهندسي بهداشت محيط - 1 زن مرد

-خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چابهار داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال

 36440 مهندسي بهداشت محيط - 1 زن مرد
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دلگان  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال
 36441 مهندسي بهداشت محيط - 1 زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فنوج  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال

 36442 مهندسي بهداشت محيط - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قصرقند  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 36443 مهندسي بهداشت محيط - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كنارك  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال-

 36444 مهندسي بهداشت محيط - 1 زن مرد
شهرستان مهرستان داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 36445 مهندسي بهداشت محيط - 1 زن مرد
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مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشكده علوم ادامه 
  مهرستان و نيكشهر -كنارك  -قصرقند  -فنوج  -سرباز  -دلگان  -چابهار  -بمپور  -پزشكي ايرانشهر شامل ايرانشهر 

  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نيكشهر  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 36446 مهندسي بهداشت محيط - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان خاتم  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال-االنبياء شهرستان ايرانشهر 

 36450 هوشبري - 1 زن مرد
دوره تحصيل در بيمارستان ايران داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-شهرستان ايرانشهر 
 36451 هوشبري - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نيكشهر  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال-

 36452 هوشبري - 1 زن مرد
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دلگان  - دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

 ممنوعيت نقل و انتقال
 36453 هوشبري - 1 زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چابهار  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال

 36454 هوشبري - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهرستان  -پزشكي ايرانشهر دانشگاه علوم 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 36455 هوشبري - 1 زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فنوج  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال

 36456 هوشبري - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كنارك  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 36457 هوشبري - 1 زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرباز  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 
 ممنوعيت نقل و انتقال

 36458 هوشبري - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كنارك  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 - 2 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي 
 پيش بيمارستاني

36459 
شهرستان قصرقند داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 - 2 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي 
 پيش بيمارستاني

36460 
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فنوج  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال
 - 2 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي 
 پيش بيمارستاني

36461 
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرباز  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال
 - 2 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي 
 پيش بيمارستاني

36462 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نيكشهر  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 - 2 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي 
 پيش بيمارستاني

36463 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 - 2 - مرد

كارداني فوريت هاي پزشكي 
 پيش بيمارستاني

36464 
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرباز  -علوم پزشكي ايرانشهر دانشگاه 

 ممنوعيت نقل و انتقال
 - 1 زن مرد

مهندسي بهداشت حرفه اي و 
 ايمني كار

36711 
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چابهار  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 انتقالممنوعيت نقل و 
 - 1 زن مرد

مهندسي بهداشت حرفه اي و 
 ايمني كار

36712 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 - 1 زن مرد

مهندسي بهداشت حرفه اي و 
 ايمني كار

36713 
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دلگان  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال
 - 1 زن مرد

مهندسي بهداشت حرفه اي و 
 ايمني كار

36714 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كنارك  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال-
 - 1 زن مرد

مهندسي بهداشت حرفه اي و 
 ايمني كار

36715 
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بمپور  -دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

 ممنوعيت نقل و انتقال
 - 1 زن مرد

مهندسي بهداشت حرفه اي و 
 ايمني كار

36716 

مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
 هيرمند و نيمروز -هامون -زهك -زابل شامل زابل

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان زابل -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 36349 پزشكي 2 - 1 1  اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.-علي(ع)بيمارستان اميرالمومنين 

مركز -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان زهك  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 ندارد.اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه  -رفرانس و مشاوره بيماريهاي رفتاري 

 36350 پزشكي 1 - - مرد
-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان نيمروز -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

 36351 پزشكي 1 - زن - مركزاديمي. اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.
 -دوره تحصيل درشهرستان هيرمندداراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه  -مركز رفرانس و مشاوره بيماريهاي رفتاري 
 ندارد.

 36352 پزشكي 1 - - مرد

 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان زهك  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.اين  -بيمارستان سيدالشهداء 

 36353 پزشكي 2 - 1 1
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مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم ادامه 
  هيرمند و نيمروز -هامون -زهك -پزشكي زابل شامل زابل

  تحصيل / توضيحاتدانشگاه علوم پزشكي محل 
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
مركز -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان نيمروز -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

 اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد. -سه قلعه 
 36354 پزشكي 2 - 1 1

مركز پست  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره در شهرستان هيرمند  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 مراقبت مرزي جاني ميلك . اين دانشگاه هيچگونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.

 36355 پزشكي 1 - - مرد
 -تحصيل درشهرستان هيرمند  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد. -بيمارستان شهداي هيرمند 

 36356 پزشكي 2 - 1 1
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان زابل. اين  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

 ندارد. دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه
 36368 داروسازي 5 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان هامون. اين  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.

 36369 داروسازي 1 - - مرد
دوره تحصيل درشهرستان نيمروز. اين داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

 دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.
 36370 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان زهك. اين  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 
 دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.

 36372 داروسازي 3 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان هيرمند. اين  -دانشگاه علوم پزشكي زابل 

 دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.
 36373 داروسازي 2 - زن مرد

حوزه معاونت درمان داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 شهرستان زابل

 36374 دندانپزشكي - 3 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 سالمت ميرگل شهرستان هيرمند
 36385 دندانپزشكي - 1 زن مرد

مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
 سيب سوران و ميرجاوه -سراوان -خاش -زاهدان شامل زاهدان

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان ايرانمهر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 36357 پزشكي - 3 زن مرد  شهرستان سراوان

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان دارالشفاء  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 شهرستان ميرجاوه

 36358 پزشكي - 3 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان رازي  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 شهرستان سراوان
 36359 پزشكي 3 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 خميني شهرستان خاش

 36360 پزشكي 3 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) 

 دوره تحصيل در مركز جامع خدمات سالمت اسالم آباد گرنچين شهرستان خاش
 36396 بهداشت عمومي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) 
 دوره تحصيل در مركز جامع خدمات سالمت سرسوره شهرستان سيب سوران

 36397 بهداشت عمومي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع خدمات  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 سالمت گمدادشهرستان ميرجاوه
 36398 بهداشت عمومي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع خدمات  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 الديز شهرستان ميرجاوه سالمت

 36399 بهداشت عمومي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع خدمات  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 سالمت سرجنگل شهرستان زاهدان
 36400 بهداشت عمومي 1 - - مرد

دوره تحصيل دربيمارستان امام داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 خميني شهرستان خاش

 36404 پرستاري 20 - 10 10
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان دارالشفاء  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 شهرستان ميرجاوه
 36405 پرستاري 5 - 3 2

طول دوره تحصيل در بيمارستان رازي داراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 شهرستان سراوان

 36406 پرستاري - 20 10 10
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 خميني شهرستان خاش
 36409 تكنولوژي پرتوشناسي - 2 زن مرد

خدمت سه برابر طول دوره تحصيل دربيمارستانهاي تابعه داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در شهرستان زاهدان

 36410 تكنولوژي پرتوشناسي - 2 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان رازي  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 سراوان شهرستان سراوان
 36411 تكنولوژي پرتوشناسي - 2 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان دارالشفاء  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 شهرستان ميرجاوه

 36412 تكنولوژي پرتوشناسي - 1 زن مرد
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق مورد نياز -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 شهرستان ميرجاوه و توابع آن

 36423 علوم آزمايشگاهي - 4 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق مورد نياز  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 شهرستان سيب سوران و توابع آن
 36424 علوم آزمايشگاهي 4 - زن مرد
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مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم ادامه 
  سيب سوران و ميرجاوه -سراوان -خاش -پزشكي زاهدان شامل زاهدان

  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درر مناطق مورد نياز  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 شهرستان خاش و توابع آن
 36425 علوم آزمايشگاهي - 4 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق مورد نياز  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 سراوان و توابع آنشهرستان 

 36426 علوم آزمايشگاهي 4 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درمركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 سالمت رحمت اباد شهرستان سيب وسوران
 36447 مهندسي بهداشت محيط 1 - - مرد

برابر طول دوره تحصيل درمركز خدمات جامع داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 سالمت تمين شهرستان ميرجاوه

 36448 مهندسي بهداشت محيط 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 سالمت ايرندگان شهرستان خاش
 36449 مهندسي بهداشت محيط 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) 
 دوره تحصيل در پايگاه اورژانس رحمت اباد از توابع شهرستان سوران

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي 

 پيش بيمارستاني
36465 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -خاش) دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (مجتمع آموزش عالي سالمت 
 دوره تحصيل در پايگاه اورژانس كهك از توابع شهرستان سراوان

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي 

 پيش بيمارستاني
36466 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) 
 اورژانس سيركان از توابع شهرستان سراواندوره تحصيل در پايگاه 

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي 

 پيش بيمارستاني
36467 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) 
 دوره تحصيل در پايگاه اورژانس هيدوچ از توابع شهرستان سوران

 - 1 - مرد
فوريت هاي پزشكي  كارداني

 پيش بيمارستاني
36468 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) 
 دوره تحصيل در پايگاه اورژانس الديز از توابع شهرستان ميرجاوه

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي 

 پيش بيمارستاني
36469 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -پزشكي زاهدان (مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) دانشگاه علوم 
 دوره تحصيل در پايگاه اورژانس كهورك از توابع شهرستان زاهدان

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي 

 پيش بيمارستاني
36470 

خدمت سه برابر طول داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) 
 دوره تحصيل در پايگاه اورژانس شورو از توابع شهرستان زاهدان

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي 

 پيش بيمارستاني
36471 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) 
 از توابع شهرستان زاهداندوره تحصيل در در پايگاه اورژانس كورين 

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي 

 پيش بيمارستاني
36472 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (مجتمع آموزش عالي سالمت خاش) 
 دوره تحصيل در پايگاه اورزانس تمين از توابع شهرستان ميرجاوه

 - 1 - مرد
پزشكي كارداني فوريت هاي 

 پيش بيمارستاني
36473 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در پايگاه اورزانش  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 گوهركوه از توابع شهرستان خاش

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي 

 پيش بيمارستاني
36474 

دوره تحصيل در پايگاه اورژانس داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 ايرندگان از توابع شهرستان خاش

 - 1 - مرد
كارداني فوريت هاي پزشكي 

 پيش بيمارستاني
36475 

شهري  1داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در منطقه  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
 - 4 زن - شهرستان زاهدان

كارداني فوريت هاي پزشكي 
 بيمارستانيپيش 

36476 

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در معاونت بهداشتي  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 36477 پزشكي 1 - زن مرد  هرمود مهرخويي -دانشكده علوم پزشكي الرستان 
دوره تحصيل در معاونت بهداشتي داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 هرم -دانشكده علوم پزشكي الرستان 
 36478 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در معاونت بهداشتي  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
 ده فيش -دانشكده علوم پزشكي الرستان 

 36479 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در معاونت بهداشتي  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 محمله خنج -دانشكده علوم پزشكي الرستان 
 36480 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در معاونت بهداشتي  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
 الر -دانشكده علوم پزشكي الرستان 

 36481 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در معاونت بهداشتي  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 اوز -دانشكده علوم پزشكي الرستان 
 36482 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در معاونت بهداشتي  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
 خنج -الرستان دانشكده علوم پزشكي 

 36483 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در معاونت بهداشتي  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 بيرم -دانشكده علوم پزشكي الرستان 
 36484 پزشكي - 1 زن مرد

 -سيمكان داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
 دهستان آرجويه . *خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي گردد.

 36485 پزشكي 1 - - مرد
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش سيمكان  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 دهستان دوزه *خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي گردد.
 36486 پزشكي 1 - زن -

 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش سيمكان  -پزشكي جهرم دانشگاه علوم 
 دهستان جرمشت *خوابگاه در حد مقدورات ارايه مي گردد.

 36487 پزشكي 1 - زن -
 36488 پزشكي 5 - زن مرد داراي تعهد خدمتي سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فسا -دانشگاه علوم پزشكي فسا 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان فارسادامه 
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در معاونت بهداشتي  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

 عماد شهر -دانشكده علوم پزشكي الرستان 
 36489 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در معاونت بهداشتي  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 بنارويه -دانشكده علوم پزشكي الرستان 

 36490 دندانپزشكي 1 - زن مرد
در معاونت بهداشتي داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

 كوره -دانشكده علوم پزشكي الرستان 
 36491 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در معاونت بهداشتي  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
 جويم -دانشكده علوم پزشكي الرستان 

 36492 دندانپزشكي 1 - زن مرد

 قزوينمخصوص داوطلبان بومي استان 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق محروم  -دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

 36493 پزشكي 1 - زن مرد  شهرستان آوج
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق محروم  -دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

 شهرستان بويين زهرا
 36494 پزشكي 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق محروم  -علوم پزشكي قزوين  دانشگاه
 شهرستان تاكستان

 36495 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق محروم  -دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

 شهرستان قزوين ( منطقه الموت و طارم)
 36496 پزشكي 1 - زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 36497 پزشكي 1 - زن مرد  شهرستان بانه
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 شهرستان بيجار
 36498 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 شهرستان دهگالن

 36499 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 شهرستان مريوان
 36500 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 شهرستان كامياران

 36501 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 شهرستان ديواندره
 36502 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -پزشكي كردستان دانشگاه علوم 
 شهرستان سروآباد

 36503 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 شهرستان سقز
 36504 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 شهرستان قروه

 36505 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 شهرستان سنندج
 36506 پزشكي - 2 زن مرد

برابر طول دوره نحصيل در شهرستان دهگالنداراي تعهد خدمتي سه  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه   36507 داروسازي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مريوان -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه   36508 داروسازي 1 - زن مرد

 36509 داروسازي 1 - زن مرد شهرستان كاميارانداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
 36510 داروسازي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ديواندره -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 36511 داروسازي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سقز -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
 36512 داروسازي 1 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بانه -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 و مناطق تابعه
 36513 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 شهرستان كامياران

 36514 دندانپزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 شهرستان قروه
 36515 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 شهرستان سنندج

 36516 دندانپزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 شهرستان بانه
 36517 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -علوم پزشكي كردستان دانشگاه 
 شهرستان سقز

 36518 دندانپزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 شهرستان سروآباد
 36519 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -كردستان  دانشگاه علوم پزشكي
 شهرستان ديواندره

 36520 دندانپزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان 

 شهرستان مريوان
 36521 دندانپزشكي 1 - زن مرد
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  استان كرمانمخصوص داوطلبان بومي 
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
 36522 پزشكي 2 - زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بم -دانشگاه علوم پزشكي بم 
 36523 پزشكي 2 - زن مرد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ريگان داراي تعهد -دانشگاه علوم پزشكي بم 
 36524 پزشكي 2 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نرماشير -دانشگاه علوم پزشكي بم 
 36525 پزشكي 2 - زن مرد فهرجداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي بم 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 36526 پزشكي - 2 1 1  گيالنغرب بخشهاي مركزي و گواور(سوخور و سرمست)
سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان داالهو  داراي تعهد خدمت -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -بخش كامران بيگ رضايي 
 36527 پزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اسالم  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
 هيچگونه تعهدي ندارد. دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه -آباد غرب بخش مركزي 

 36528 پزشكي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ثالث  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 36529 پزشكي 1 - زن - دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد. -باباجاني بخش مركزي ازگله 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قصر  -كرمانشاه دانشگاه علوم پزشكي 

 36530 پزشكي 1 - زن - دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد. -شيرين بخش مركزي و سومار
 36531 پزشكي - 2 1 1 نوسودداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان پاوه بخش  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرپل  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
 ذهاب بخش مركزي و بخش بزميرآباد ( گرده نو)

 36532 پزشكي - 2 1 1
داالهو  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد. -بخش ريجاب
 36533 پزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان داالهو  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
 دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد. -بخش گهواره

 36534 پزشكي 1 - - مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه وبويراحمد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بوير  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

 36535 پزشكي 2 - زن مرد  دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -احمد.
 -خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دنا داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد
 36536 پزشكي 1 - زن مرد

 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گچساران -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 36537 پزشكي 1 - زن مرد
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان باشت  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد
 36538 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كهكيلويه  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -

 36539 پزشكي 2 - زن مرد
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چرام . -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد
 36540 پزشكي 1 - زن مرد

 -تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان لنده داراي  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 36541 پزشكي 1 - زن مرد
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهميي  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد
 36542 پزشكي 1 - زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
 36543 پزشكي 1 - زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گاليكش -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
 روستاي شش آب-راميان

 36544 پزشكي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

 دهستان دوزين-مينودشت
 36545 پزشكي 1 - زن مرد

 36546 پزشكي 1 - زن مرد شهرستان مراوه تپهداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

 روستاي قرانكي جنگل-كالله
 36547 پزشكي 1 - - مرد

درشهرستان داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
 مراوه تپه بخش گلي داغ

 36548 پزشكي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

 روستاي كرند-گنبد كاووس
 36549 پزشكي 1 - زن مرد

دوره تحصيل درشهرستان داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
 روستاي كاشيدار-آزاد شهر

 36550 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

 روستاي قره بالغ-علي آباد كتول
 36551 پزشكي 1 - زن مرد

خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان  داراي تعهد -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
 روستاي تنگراه-گاليكش

 36552 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان  -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

 مينودشت
 36553 دندانپزشكي - 1 زن مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
  پزشكي محل تحصيل / توضيحاتدانشگاه علوم 

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 36554 پزشكي - 1 زن مرد  شهرستان رومشكان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 شهرستان خرم آباد
 36555 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 شهرستان بروجرد

 36556 پزشكي 1 - زن مرد
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در داراي تعهد  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 شهرستان دورود
 36557 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 شهرستان اليگودرز

 36558 پزشكي - 1 زن مرد
طول دوره تحصيل  داراي تعهد خدمت سه برابر -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 درشهرستان ازنا
 36559 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 شهرستان نورآباد

 36560 پزشكي 1 - زن مرد
در داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 شهرستان كوهدشت
 36561 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 درشهرستان الشتر

 36562 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 درشهرستان پلدختر
 36563 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 شهرستان دوره

 36564 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 شهرستان دورود
 36565 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 شهرستان اليگودرز

 36566 داروسازي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 شهرستان ازنا
 36567 داروسازي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 شهرستان كوهدشت

 36568 داروسازي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 شهرستان نورآباد
 36569 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 شهرستان رومشگان

 36570 دندانپزشكي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 درشهرستان نورآباد
 36571 دندانپزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 شهرستان دوره

 36572 دندانپزشكي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر  -خرم آباد (دانشكده پرستاري اليگودرز)  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 طول دوره تحصيل در شهرستان رومشكان
 36573 پرستاري - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر  -خرم آباد (دانشكده پرستاري اليگودرز)  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 طول دوره تحصيل در شهرستان كوهدشت

 36574 پرستاري - 1 زن مرد
برابر داراي تعهد خدمت سه  -خرم آباد (دانشكده پرستاري اليگودرز)  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 طول دوره تحصيل در شهرستان دوره
 36575 پرستاري - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر  -خرم آباد (دانشكده پرستاري اليگودرز)  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 بدون خوابگاه-طول دوره تحصيل در شهرستان اليگودر

 36576 پرستاري 5 - 2 3
داراي تعهد خدمت سه برابر  -آباد (دانشكده پرستاري اليگودرز) خرم  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 طول دوره تحصيل در شهرستان نورآباد
 36577 پرستاري - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر  -خرم آباد (دانشكده پرستاري اليگودرز)  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
 طول دوره تحصيل در شهرستان الشتر

 36578 پرستاري - 1 زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 36579 پزشكي 2 - زن مرد  روستاي چمستان -نور 
تحصيل در شهرستان داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 نوشهر روستاي كجور
 36580 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 سوادكوه روستاي آالشت

 36581 پزشكي 1 - زن مرد
طول دوره تحصيل درشهرستان داراي تعهد خدمت سه برابر  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 سوادكوه روستاي كاليكال
 36582 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 روستاي زاغمرز -بهشهر 

 36583 پزشكي 1 - زن مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
  محل تحصيل / توضيحات دانشگاه علوم پزشكي

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اراك .  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 

 36584 پزشكي 2 - 1 1  محدوديت در واگذاري خوابگاه
-تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زرنديهداراي  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 

مركز جامع سالمت شهري و روستايي رازقان دانشكده علوم پزشكي ساوه محدوديت در -شهر رازقان
 واگذاري خوابگاه

 36585 پزشكي - 1 زن مرد

شهر -ساوهداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
مركز جامع سالمت شهري و روستايي غرق آباد دانشكده علوم پزشكي ساوه محدوديت در -غرق آباد

 واگذاري خوابگاه
 36586 پزشكي - 1 زن مرد

شهر -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ساوه -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
نوبران دانشكده علوم پزشكي ساوه محدوديت در  مركز جامع سالمت شهري و روستايي-نوبران

 واگذاري خوابگاه
 36587 پزشكي 1 - زن مرد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ساوه  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
مركز جامع سالمت روستايي يل آباد دانشكده علوم پزشكي ساوه محدوديت در -بخش مركزي

 خوابگاهواگذاري 
 36588 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آشتيان  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 محدوديت در واگذاري خوابگاه

 36589 پزشكي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تفرش  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 

 در واگذاري خوابگاهمحدوديت 
 36590 پزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دليجان  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 محدوديت در واگذاري خوابگاه

 36591 پزشكي 1 - - مرد
شازند. داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 

 محدوديت در واگذاري خوابگاه
 36592 پزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فراهان  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 محدوديت در واگذاري خوابگاه

 36593 پزشكي 1 - - مرد
در شهرستان كميجان داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 

 محدوديت در واگذاري خوابگاه
 36594 پزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان محالت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 محدوديت در واگذاري خوابگاه

 36595 پزشكي 1 - - مرد
دوره تحصيل در شهرستان خنداب. داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 

 محدوديت در واگذاري خوابگاه
 36596 پزشكي 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در ستاد معاونت  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -بهداشتي شهرستان ساوه

 36597 داروسازي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خنداب .  -پزشكي اراك دانشگاه علوم 

 محدوديت در واگذاري خوابگاه
 36598 دندانپزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دليجان.  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 36599 دندانپزشكي 1 - زن - محدوديت در واگذاري خوابگاه

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شازند  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 محدوديت در واگذاري خوابگاه

 36600 دندانپزشكي 1 - زن -
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كميجان.  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 

 واگذاري خوابگاهمحدوديت در 
 36601 دندانپزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان محالت .  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 محدوديت در واگذاري خوابگاه

 36602 دندانپزشكي 1 - - مرد
 -شهرستان زرنديهداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 

محدوديت -مركز جامع سالمت شهري و روستايي خشكرود دانشكده علوم پزشكي ساوه -شهر خشكرود
 در واگذاري خوابگاه

 36603 دندانپزشكي 1 - زن مرد

شهر  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ساوه -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت در -شهري و روستايي نوبران دانشكده علوم پزشكي ساوه مركز جامع سالمت -نوبران

 واگذاري خوابگاه
 36604 دندانپزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اراك .  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 محدوديت در واگذاري خوابگاه

 36605 دندانپزشكي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فراهان .  -پزشكي اراك دانشگاه علوم 

 محدوديت در واگذاري خوابگاه
 36606 دندانپزشكي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آشتيان .  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 36607 دندانپزشكي 1 - زن - محدوديت در واگذاري خوابگاه

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تفرش .  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
 36608 دندانپزشكي 1 - زن - محدوديت در واگذاري خوابگاه

داراي تعهد سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام خميني  -دانشكده علوم پزشكي خمين 
 شهرستان خمين

 36609 پرستاري 7 - 3 4
داراي تعهد سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام خميني  -دانشكده علوم پزشكي خمين 

 شهرستان خمين
 36610 تكنولوژي اتاق عمل - 5 زن مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان مركزيادامه 
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
نيمسالپذيرش  كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام خميني  -دانشكده علوم پزشكي خمين 

 شهرستان خمين
 36611 علوم آزمايشگاهي 3 - زن مرد

امام خميني داراي تعهد سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان  -دانشكده علوم پزشكي خمين 
 شهرستان خمين

 36612 هوشبري 3 - زن مرد

 - 5 - مرد داراي تعهد سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خمين -دانشكده علوم پزشكي خمين 
كارداني فوريت هاي پزشكي 

 پيش بيمارستاني
36613 

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي داراي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 36614 پزشكي - 1 زن مرد  عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -زيارتعلي شهرستان رودان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -ليردف شهرستان جاسك
 36615 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -توكهور از شهرستان ميناب 

 36616 پزشكي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -رودبار شهرستان خمير 
 36617 پزشكي - 1 زن مرد

بيمارستان بقيه داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -اهللا شهرستان بشاگرد 

 36618 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 واگذاري خوابگاهعدم -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -هرنگان شهرستان سيريك 
 36619 پزشكي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -يكدار شهرستان جاسك 

 36620 پزشكي 1 - زن مرد
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي  داراي -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -رودبار شهرستان بستك 
 36621 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان خاتم  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -االنبيا شهرستان جاسك 

 36622 پزشكي - 1 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -لمزان شهرستان بندرلنگه 
 36623 پزشكي - 1 زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده داروسازي) 
عدم واگذاري -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -تحصيل در يكي از مراكز روستايي شهرستان رودان 

 خوابگاه
 36624 داروسازي 1 - زن مرد

برابر طول دوره تحصيل دريكي از مراكز داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -روستايي شهرستان بندرلنگه

 36625 داروسازي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده داروسازي) 

عدم واگذاري -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال-شهرستان ميناب تحصيل در يكي از مراكز روستايي 
 خوابگاه

 36626 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده داروسازي) 
واگذاري عدم -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -تحصيل در يكي از مراكز روستايي شهرستان پارسيان 

 خوابگاه
 36627 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده داروسازي) 
عدم واگذاري -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -تحصيل در يكي از مراكز روستايي شهرستان جاسك 

 خوابگاه
 36628 داروسازي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده داروسازي) دانشگاه 
عدم واگذاري -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -تحصيل در يكي از مراكز روستايي شهرستان بشاگرد 

 خوابگاه
 36629 داروسازي 1 - زن مرد

طول دوره تحصيل در يكي از مراكز داراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -روستايي شهرستان سيريك 

 36630 داروسازي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه -رشته و انتقال  ممنوعيت تغيير -توكهور از شهرستان ميناب 
 36631 پرستاري 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم واگذاري خوابگاه -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال  -درماني شهرستان حاجي آباد 

 36632 پرستاري 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال  -درماني شهرستان رودان 
 36633 پرستاري 1 - - مرد

در يكي از مراكز داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم واگذاري خوابگاه -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال  -درماني شهرستان بشاگرد 

 36634 پرستاري - 2 - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (بندرلنگه) 

 و انتقال و جابجايي ممنوعيت تغييررشته -از مراكز درماني شهرستان بندرلنگه 
 36635 پرستاري 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (بندرلنگه) 
 ممنوعيت تغييررشته و هر گونه انتقال و جابجايي -مراكز درماني شهرستان پارسيان 

 36636 پرستاري 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي  -عباس (بندرلنگه) دانشگاه علوم پزشكي بندر 

 ممنوعيت تغييررشته و انتقال و جابجايي -از مراكز درماني شهرستان خمير 
 36637 پرستاري 1 - - مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگانادامه 
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال  -درماني شهرستان قشم 
 36638 پرستاري 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از  -بندر عباس (بندرلنگه) دانشگاه علوم پزشكي 
 ممنوعيت تغييررشته و انتقال و جابجايي محل تحصيل: شهرستان بندرلنگه -مراكز درماني شهرستان بستك 

 36639 پرستاري 1 - - مرد
تحصيل در يكي از مراكز داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -روستايي توكهور از شهرستان ميناب 
 36640 پرستاري 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 واگذاري خوابگاهعدم  -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -درماني شهرستان ميناب 

 36641 پرستاري 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال  -روستايي ليردف از شهرستان جاسك 
 36642 پرستاري - 1 - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -بندر عباس دانشگاه علوم پزشكي 
 عدم واگذاري خوابگاه -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال  -درماني شهرستان سيريك 

 36643 پرستاري - 2 - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -درماني شهرستان ميناب 
 36644 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 واگذاري خوابگاهعدم -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -درماني شهرستان حاجي آباد 

 36645 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -درماني شهرستان رودان 
 36646 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -پزشكي بندر عباس  دانشگاه علوم
 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -درماني شهرستان جاسك 

 36647 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد
يكي از مراكز داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -درماني شهرستان سيريك 
 36648 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -درماني شهرستان خمير 

 36649 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -درماني شهرستان بستك 
 36650 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  داراي تعهد خدمت سه -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -درماني شهرستان قشم 

 36651 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه-انتقالممنوعيت تغيير رشته و  -درماني شهرستان بشاگرد 
 36652 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال  -درماني شهرستان ميناب 

 36653 هوشبري 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -پزشكي بندر عباس دانشگاه علوم 

 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال  -درماني شهرستان حاجي آباد 
 36654 هوشبري 1 - - مرد

مراكز داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال  -درماني شهرستان رودان 

 36655 هوشبري 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 خوابگاهعدم واگذاري -ممنوعيت تغيير رشته و انتقال  -درماني شهرستان جاسك 
 36656 هوشبري 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال  -درماني شهرستان بندرلنگه 

 36657 هوشبري 1 - - مرد
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل يكي از مراكز  داراي تعهد -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت انتقال  -درماني شهرستان سيريك 
 36658 هوشبري 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 واگذاري خوابگاهعدم -ممنوعيت انتقال -درماني شهرستان بستك 

 36659 هوشبري 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل يكي از مراكز  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال  -درماني شهرستان خمير 
 36660 هوشبري 1 - - مرد

تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل يكي از مراكز داراي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
 عدم واگذاري خوابگاه-ممنوعيت تغيير رشته و انتقال  -درماني شهرستان بشاگرد 

 36661 هوشبري 1 - زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
 36662 پزشكي 3 - زن مرد تويسركانداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
 36663 پزشكي 2 - زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نهاوند -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
 36664 پزشكي - 1 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان رزن -دانشگاه علوم پزشكي همدان 

 36665 پزشكي - 1 زن مرد داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فامنين -علوم پزشكي همدان دانشگاه 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 

 كبودرآهنگ
 36666 پزشكي - 3 زن مرد

 36667 دندانپزشكي 1 - زن مرد سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نهاوندداراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي همدان 

 كبوتراهنگ
 36668 دندانپزشكي 1 - زن مرد

در شهرستان تويسركانداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي همدان   36669 دندانپزشكي 1 - زن مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -(دانشكده پرستاري ميبد) دانشگاه علوم پزشكي يزد 

 .دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد ،عقدا–در شهرستان اردكان 
 32952 پرستاري 2 - 1 1

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پرستاري و مامايي يزد) 
 36670 پرستاري 2 - 1 1  دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.مهرآباد  -تحصيل در شهرستان ابركوه

احمد -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهاباد -دانشگاه علوم پزشكي يزد 
 36671 پرستاري 1 - زن - آباد دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه نداردمحل تحصيل دانشكده پرستاري مامايي يزد

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خاتم  -دانشگاه علوم پزشكي يزد 
 مروست دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.محل تحصيل دانشكده پرستاري مامايي يزد

 36672 پرستاري 2 - 1 1
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -يزد) دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پرستاري و مامايي 

 بخ و گاريزات دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.-تحصيل در شهرستان تفت
 36673 پرستاري 2 - 1 1

-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تفت  -دانشگاه علوم پزشكي يزد 
 36674 پرستاري 1 - زن - واگذاري خوابگاه ندارد.نصرآباد دانشگاه تعهدي در قبال 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پرستاري و مامايي يزد) 
 36675 پرستاري 1 - زن - بهادران دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.-تحصيل در شهرستان مهريز

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -يزد (دانشكده پرستاري ميبد) دانشگاه علوم پزشكي 
 ندوشن دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.-در شهرستان ميبد

 36676 پرستاري 2 - 1 1
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پرستاري و مامايي يزد) 

 36677 پرستاري 1 - زن - هرات دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.-در شهرستان خاتم تحصيل 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 

 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -در شهرستان بافق
 36678 تكنولوژي اتاق عمل 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي ابركوه) 
 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد. -تحصيل در شهرستان ابركوه

 36679 تكنولوژي اتاق عمل - 2 زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -پيراپزشكي يزد) دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده 

 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -در شهرستان خاتم
 36680 تكنولوژي اتاق عمل 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 
 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد-مهريز در شهرستان 

 36681 تكنولوژي اتاق عمل 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 

 در شهرستان ابركوه دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.
 36682 پرتوشناسي تكنولوژي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 
 در شهرستان بافق دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.

 36683 تكنولوژي پرتوشناسي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 

 در شهرستان بهاباد دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.
 36684 تكنولوژي پرتوشناسي 2 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 
 تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.در شهرستان خاتم دانشگاه 

 36685 تكنولوژي پرتوشناسي 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 

 هرات دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد. -در شهرستان خاتم
 36686 علوم آزمايشگاهي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 
 مروست دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد. -در شهرستان خاتم 

 36687 علوم آزمايشگاهي 1 - - مرد
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل داراي  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 

 نير دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.-در شهرستان تفت 
 36688 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 
 در قبال واگذاري خوابگاه ندارددانشگاه تعهدي  -در شهرستان ابركوه

 36689 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 

 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -در شهرستان بافق
 36690 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) دانشگاه 
 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -در شهرستان بهاباد

 36691 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد
دوره تحصيل داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 

 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -خاتم  -در شهرستان مروست 
 36692 علوم آزمايشگاهي 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده بهداشت) 
 ندارددانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه  -شهرستان ابركوه

 36693 فناوري اطالعات سالمت 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده بهداشت) 

 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -شهرستان بافق
 36694 فناوري اطالعات سالمت 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -بهداشت)  دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده
 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -شهرستان خاتم

 36695 فناوري اطالعات سالمت 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پرستاري و مامايي يزد) 

 36696 مامايي 1 - زن - دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -اردكان تحصيل در شهرستان
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پرستاري و مامايي يزد) 

 36697 مامايي 1 - زن - دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -تحصيل در شهرستان بهاباد 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پرستاري و مامايي يزد) 

 36698 مامايي 1 - زن - دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -تحصيل در شهرستان خاتم 
خدمت سه برابر طول دوره داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پرستاري و مامايي يزد) 

 36699 مامايي 1 - زن - دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -تحصيل در شهرستان بافق
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان يزدادامه 
  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   نام رشته

 اول دوم زن مرد محل
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پرستاري و مامايي يزد) 

 36700 مامايي 1 - زن - دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -تحصيل در شهرستان ابركوه
دوره تحصيل در داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده بهداشت) 

 شهرستان خاتم دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.
 36701 مهندسي بهداشت محيط 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده بهداشت) 
 ندارد.مروست دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه -شهرستان خاتم 

 36702 مهندسي بهداشت محيط 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده بهداشت) 

 ندوشن دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد. -شهرستان ميبد
 36703 مهندسي بهداشت محيط 1 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -(دانشكده بهداشت) دانشگاه علوم پزشكي يزد 
 رباط پشت بادام دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد. -شهرستان اردكان 

 36704 مهندسي بهداشت محيط 1 - - مرد
دوره داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي ابركوه) 

 مهردشت دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.-تحصيل در شهرستان ابركوه 
 36705 مهندسي بهداشت محيط 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده بهداشت) 
 خوابگاه ندارد.بساب دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري  -شهرستان بافق

 36706 مهندسي بهداشت محيط 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 

 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -در شهرستان ابركوه
 36707 هوشبري 2 - زن مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -(دانشكده پيراپزشكي يزد) دانشگاه علوم پزشكي يزد 
 در شهرستان بافق دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد

 36708 هوشبري 2 - زن مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 

 بهاباد .دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.در شهرستان 
 36709 هوشبري 1 - - مرد

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي يزد) 
 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد -در شهرستان خاتم 

 36710 هوشبري 1 - - مرد
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشكده پيراپزشكي ابركوه) 

 دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.-تحصيل در شهرستان ابركوه 
 1 - - مرد

مهندسي بهداشت حرفه اي و 
 ايمني كار

36717 
 -طول دوره تحصيل در شهرستان صدرآباد  داراي تعهد خدمت سه برابر -دانشگاه علوم پزشكي يزد 

 اشكذر .دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.
 1 - - مرد

مهندسي بهداشت حرفه اي و 
 ايمني كار

36718 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بافق .دانشگاه  -دانشگاه علوم پزشكي يزد 
 خوابگاه ندارد.تعهدي در قبال واگذاري 

 1 - - مرد
مهندسي بهداشت حرفه اي و 

 ايمني كار
36719 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهاباد  -دانشگاه علوم پزشكي يزد 
 .دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.

 1 - - مرد
مهندسي بهداشت حرفه اي و 

 ايمني كار
36720 

 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان عقداء  -علوم پزشكي يزد دانشگاه 
 اردكان .دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.

 1 - - مرد
مهندسي بهداشت حرفه اي و 

 ايمني كار
36721 

 -مروستداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي يزد 
 خاتم .دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.

 1 - - مرد
مهندسي بهداشت حرفه اي و 

 ايمني كار
36722 

 سهميه مناطق محرومهاي تحصيلي رشته
  خيلي مهم: اتتذكر

 باشد.مي همانند دوره روزانه رايگانهاي تحصيلي سهميه مناطق محروم دوره تحصيلي در كليه رشته -1
هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم مندرج در هاي تحصيلي استانداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -2

ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در و همچنين شرايط و ضوابط دانشگاه همين دفترچه راهنما فصل اول 21صفحه 
   مطلع گردند. با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها پيوستبخش 

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم ايالم

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37095 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - زن مرد  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 37096 زيست فناوري 2 - زن مرد دانشگاه ايالم
 37097 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 2 - زن مرد دانشگاه ايالم
 1 - زن مرد دانشگاه ايالم

علوم و مهندسي صنايع غذايي 
 (كشاورزي)

37098 
 37180 اقتصاد 1 - زن مرد دانشگاه ايالم

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم بوشهر
 37099 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - - مرد  دانشگاه شيراز
 2 - 1 1 دانشگاه شيراز

زيست شناسي سلولي و 
 مولكولي

37100 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان محروم چهارمحال وبختياري

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37101 گياه پزشكي 2 - زن مرد  دانشگاه شهركرد
 37187 حسابداري 1 - زن مرد دانشگاه اصفهان
 37188 گردشگري 1 - زن مرد دانشگاه شهركرد
 37189 مديريت دولتي 1 - زن مرد دانشگاه اردكان

 37190 مديريت مالي 1 - زن مرد پوشش اسالمي در دانشگاه ميبد چادر مي باشد -دانشگاه ميبد 
 37191 مديريت مالي 1 - زن مرد دانشگاه يزد

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم سيستان وبلوچستان
 37102 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - 1 1  دانشگاه زابل
 37103 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 2 - 1 1 دانشگاه زابل

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كردستان
 37104 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - زن مرد  كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 37194 اقتصاد 1 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 
 37195 حسابداري 1 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 
 37196 روانشناسي 1 - زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 
 37197 علوم ورزشي - 1 زن مرد سنندج -دانشگاه كردستان 

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كرمانشاه
 37105 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - - مرد  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37198 اقتصاد 1 - - مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37199 حسابداري 2 - 1 1 كرمانشاه -دانشگاه رازي 

امكان مهمان و  -همدان (محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن)  -دانشگاه بوعلي سينا 
 پرديس اصلي دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد.انتقال به 

 37202 مديريت صنعتي 1 - - مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كهكيلويه وبويراحمد
 37106 دكتري عمومي دامپزشكي 1 - زن مرد  دانشگاه شهركرد
 37107 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - زن مرد دانشگاه شيراز

 2 - زن مرد دانشگاه شيراز
علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 (كشاورزي)
37108 

 37109 علوم و مهندسي محيط زيست 2 - زن مرد دانشگاه شيراز
 37203 روانشناسي 1 - زن مرد دانشگاه ياسوج
 37204 گردشگري 1 - زن مرد دانشگاه شيراز
 37205 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد دانشگاه شيراز
 37206 هتلداري 1 - زن مرد دانشگاه شيراز

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم لرستان
 37110 بهداشت مواد غذايي 1 - زن مرد  دانشگاه ايالم
 37111 زيست فناوري 1 - زن مرد دانشگاه ايالم

 2 - زن مرد دانشگاه ايالم
علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 (كشاورزي)
37112 

 37207 گردشگري 1 - زن مرد دانشگاه شهركرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم هرمزگان
 37113 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - زن مرد  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 37114 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - زن مرد دانشگاه شيراز

 3 - زن مرد دانشگاه جهرم
علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 (كشاورزي)
37115 

 37209 اقتصاد 1 - زن مرد دانشگاه شيراز
 37210 علوم ورزشي 1 - زن مرد بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 37211 مديريت صنعتي 1 - زن مرد بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
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جنوب  بومي و داوطلبانزده سيل  ،زدهمخصوص داوطلبان مناطق زلزلههاي تحصيلي رشته
(شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان) و  استان كرمان

 شهرستان بشاگرد از استان هرمزگان بومي مخصوص داوطلبانهمچنين 

  خيلي مهم: اتتذكر
كرمان(شهرستانهاي جيرفت، جنوب استان بومي زلزله زده و سيل زده و داوطلبان هاي تحصيلي سهميه مناطق دوره تحصيلي در كليه رشته -1

همانند دوره روزانه  از استان هرمزگان شهرستان بشاگردداوطلبان بومي همچنين و  رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان)
 باشد.رايگان مي

ش دانشجو در مناطق از نحوه پذير فوقمخصوص داوطلبان بومي مناطق هاي تحصيلي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -2
ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين شرايط و ضوابط دانشگاه همين دفترچه راهنما فصل اول 22تا  19صفحات محروم مندرج در 

   مطلع گردند. ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)پيوستبخش پذيرنده دانشجو در 
  

  بومي مناطق سيل زده استان آذربايجان شرقيمخصوص داوطلبان 

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37757 داروسازي 1 - زن مرد  دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 37758 پرستاري 1 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 37759 علوم و صنايع غذايي 1 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 37417 دكتري عمومي دامپزشكي 3 - زن مرد  دانشگاه تبريز
 37418 بهداشت مواد غذايي 1 - زن مرد دانشگاه تبريز
 37419 زيست شناسي جانوري 1 - زن مرد دانشگاه تبريز
زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد دانشگاه تبريز 37420 

زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد تبريز -مدني آذربايجان دانشگاه شهيد  37421 
زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد دانشگاه مراغه 37422 
 37423 زيست فناوري 1 - زن مرد دانشگاه مراغه
 37424 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 1 - زن مرد دانشگاه تبريز

 1 - زن مرد دانشگاه تبريز
علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 (كشاورزي)
37425 

امكان ارايه خوابگاه براي  -دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر) 
 دانشجويان جديدالورود وجود ندارد.

 1 - زن مرد
علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 (كشاورزي)
37426 

 37427 گياه پزشكي 1 - زن مرد دانشگاه تبريز
 37428 گياه پزشكي 1 - زن مرد تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

 37429 گياه پزشكي 1 - زن مرد دانشگاه مراغه
 37430 مهندسي فضاي سبز 1 - زن مرد دانشگاه تبريز
 37431 ميكروبيولوژي 1 - زن مرد دانشگاه مراغه
 37622 اقتصاد 2 - زن مرد دانشگاه تبريز 
 37623 اقتصاد كشاورزي 2 - زن مرد دانشگاه تبريز 

 37624 حسابداري 2 - زن مرد دانشگاه اروميه 
 37625 روانشناسي 1 - زن مرد دانشگاه تبريز 

 37626 روانشناسي 1 - زن مرد تبريز  -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 37627 روانشناسي 1 - زن مرد دانشگاه مراغه 
 37628 شيمي كاربردي - 2 زن مرد دانشگاه تبريز 

 37629 شيمي كاربردي 2 - زن مرد تبريز  -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 37630 شيمي كاربردي - 2 زن مرد دانشگاه مراغه 
 37632 مديريت صنعتي - 2 زن مرد دانشگاه زنجان 

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان آذربايجان غربي
 37760 پرستاري - 1 زن مرد  اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد -علوم پزشكي اروميه دانشگاه 

 37761 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
 37762 علوم آزمايشگاهي 1 - زن مرد اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

 37432 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - زن مرد  مهماني، انتقال دايم و تغيير رشته به ساير موسسات امكان پذير نيست. -دانشگاه اروميه 
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  خراسان شماليمخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان 

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37745 پزشكي 1 - زن مرد  دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
 37746 دندانپزشكي 1 - زن مرد تعهدي در قبال ارايه خوابگاه نداردانشگاه  -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
 37747 پرستاري 1 - زن مرد انشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد -بجنورد  -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 

 37433 دكتري عمومي دامپزشكي 3 - زن مرد  دانشگاه فردوسي مشهد
 37434 بهداشت مواد غذايي 1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد
 37435 زيست شناسي جانوري 2 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد
زيست شناسي سلولي و مولكولي 2 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد 37436 

 37437 زيست فناوري 1 - زن مرد دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل
 37438 آزمايشگاهي دامپزشكيعلوم  2 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد
 37439 علوم دامي 1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد
 37440 علوم و مهندسي باغباني 1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد

 1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد
علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 (كشاورزي)
37441 

 37442 محيط زيستعلوم و مهندسي  1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد
 37443 گياه پزشكي 1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد
 37444 مهندسي طبيعت 1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد
 37445 مهندسي فضاي سبز 1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد

 37446 ميكروبيولوژي 1 - زن مرد بابلسر -دانشگاه مازندران 
 37634 اقتصاد 2 - زن مرد دانشگاه بجنورد 

 37635 اقتصاد كشاورزي 1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد 
 37636 حسابداري 2 - زن مرد دانشگاه بجنورد 
 37637 روانشناسي 2 - زن مرد دانشگاه بجنورد 

 37638 شيمي كاربردي 1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد 
 37639 شيمي محض 1 - زن مرد دانشگاه فردوسي مشهد 

 37640 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد دانشگاه بجنورد 

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان خوزستان
اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 1 - زن مرد  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 37748 

 37749 داروسازي 1 - زن مرد اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
 37750 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد اهواز -شاپور  دانشگاه علوم پزشكي جندي

 37447 دكتري عمومي دامپزشكي - 2 زن مرد  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 37448 دكتري عمومي دامپزشكي 3 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
زيست شناسي سلولي و مولكولي 2 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران  37449 

زيست شناسي سلولي و مولكولي 2 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 37450 

 2 - زن مرد مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 (كشاورزي)
37451 

 37452 گياه پزشكي 2 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 37453 ميكروبيولوژي 3 - زن مرد اهواز -شهيد چمران دانشگاه 

 37642 اقتصاد 2 - زن مرد اهواز  -دانشگاه شهيد چمران 
 37643  اقتصاد 1 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 37644 حسابداري 2 - زن مرد اهواز  -دانشگاه شهيد چمران 
 37645 روانشناسي 3 - زن مرد اهواز  -دانشگاه شهيد چمران 
 37646 شيمي كاربردي 4 - زن مرد اهواز  -دانشگاه شهيد چمران 

 37647 شيمي كاربردي 2 - زن مرد دزفول  -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
 37648 شيمي كاربردي 2 - زن مرد بهبهان  -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 

 37649 محض شيمي - 2 زن مرد اهواز  -دانشگاه شهيد چمران 
 37650  شيمي محض 2 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 

 37651  علم اطالعات و دانش شناسي 1 - زن مرد اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 37652 علوم ورزشي 1 - زن مرد اهواز  -دانشگاه شهيد چمران 
 37653 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد اهواز  -دانشگاه شهيد چمران 

 37654 مديريت و بازرگاني دريايي 1 - زن مرد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 
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  مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان سمنان

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37766 پزشكي 1 - زن مرد  دانشگاه علوم پزشكي سمنان
عدم تعهد در ارايه خوابگاه  -رشت (محل تحصيل دانشكده داروسازي)  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

 بويژه براي پسران
 37767 داروسازي 1 - زن مرد

 37768 فيزيوتراپي 1 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي سمنان
 37454 دكتري عمومي دامپزشكي 2 - زن مرد  دانشگاه سمنان

 37455 زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد سمناندانشگاه 
 37456 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 1 - زن مرد دانشگاه سمنان

 1 - زن مرد دانشگاه سمنان
علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 (كشاورزي)
37457 

 37656 روانشناسي 1 - زن مرد دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي مهدي شهر) 
 37657 شيمي كاربردي 1 - زن مرد دانشگاه سمنان 
 37658 علوم ورزشي 1 - زن مرد دانشگاه سمنان 
 37660 مديريت دولتي 1 - زن مرد دانشگاه سمنان 
 37661 مديريت صنعتي 1 - زن مرد دانشگاه سمنان 
مديريت كسب و كارهاي كوچك 1 - زن مرد دانشگاه سمنان  37662 

 *  مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان سيستان و بلوچستان
 37769 گفتار درماني 1 - زن مرد  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 37770 بينايي سنجي - 1 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 37771 فيزيوتراپي - 1 زن مرد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 37458 دكتري عمومي دامپزشكي 5 - زن مرد  دانشگاه زابل
زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  37459 

 37460 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 3 - زن مرد دانشگاه زابل
 37663 حسابداري 1 - زن مرد زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 37664 حسابداري 1 - زن مرد ايرانشهر  -دانشگاه واليت 
 37665 حسابداري 2 - زن مرد مجتمع آموزش عالي سراوان 
 37666 روانشناسي 1 - زن مرد زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 37667 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 
 37668 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد ايرانشهر  -دانشگاه واليت 

 37669 مديريت دولتي 1 - زن مرد زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 37670 مديريت دولتي 1 - زن مرد ايرانشهر  -دانشگاه واليت 

 37671 مديريت مالي 1 - زن مرد زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

به توضيحات  * داوطلبان منطقه بنجار( از توابع شهرستان زابل) براي انتخاب رشته هاي مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان سيستان و بلوچستان
  اين دفترچه توجه نمايند. 21و 20مندرج در صفحات 

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان كرمانشاه
 37763 داروسازي 1 - زن مرد  كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي 

 37764 دندانپزشكي 1 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 37765 پرستاري 1 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 37461 دكتري عمومي دامپزشكي 4 - زن مرد  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته مي باشد.اولويت واگذاري  -همدان  -دانشگاه بوعلي سينا   37462  بهداشت مواد غذايي 1 - زن مرد

 37463 بهداشت و بازرسي گوشت 1 - زن مرد دانشگاه تبريز
زيست شناسي سلولي و مولكولي 2 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي  37464 
 37465 آزمايشگاهي دامپزشكيعلوم  2 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 

به دانشجويان غير  -همدان (محل تحصيل دانشكده علوم و صنايع غذايي بهار)  -دانشگاه بوعلي سينا 
 بومي خوابگاه تعلق خواهد گرفت. امكان مهمان و يا انتقال به پرديس اصلي دانشگاه وجود ندارد.

 1 - زن مرد
علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 (كشاورزي)
37466 

 37467 گياه پزشكي 1 - زن مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 37468 ميكروبيولوژي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 

اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته مي باشد. -همدان  -دانشگاه بوعلي سينا   37469 كارداني دامپزشكي 1 - زن مرد
 37672 اقتصاد 3 - زن مرد كرمانشاه  -دانشگاه رازي 
 37673 حسابداري 2 - زن مرد كرمانشاه  -دانشگاه رازي 
 37674 روانشناسي 2 - زن مرد كرمانشاه  -دانشگاه رازي 
 37675 شيمي كاربردي 2 - زن مرد كرمانشاه  -دانشگاه رازي 

 37677  گردشگري 1 - زن مرد  سنندج - كردستاندانشگاه 
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 مخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان كرمانشاهادامه 

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

امكان مهمان و  -همدان (محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن)  -دانشگاه بوعلي سينا 
 دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد.انتقال به پرديس اصلي 

 37678 مديريت بازرگاني 2 - - مرد

امكان مهمان و  -همدان (محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن)  -دانشگاه بوعلي سينا 
 انتقال به پرديس اصلي دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد.

 37679 مديريت صنعتي 2 - - مرد

همدان * اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه هاي برتر در هر رشته مي باشد. -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت كسب و كارهاي كوچك 2 - زن مرد 37680 

 مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان گلستان
عدم تعهد در ارايه خوابگاه  -رشت (محل تحصيل دانشكده داروسازي)  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

 37751 داروسازي 1 - زن مرد  براي پسرانبويژه 

 37752 تكنولوژي اتاق عمل 1 - زن مرد گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
 37753 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 1 - زن مرد دانشگاه علوم پزشكي ايران

 37470 دكتري عمومي دامپزشكي 3 - زن مرد  دانشگاه سمنان
 37471 زيست شناسي جانوري 2 - زن مرد گرگان -دانشگاه گلستان 

زيست شناسي سلولي و مولكولي 2 - زن مرد دانشگاه گنبد 37472 
 37473 زيست فناوري 2 - زن مرد دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل
 37474 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 2 - زن مرد دانشگاه تخصصي فّناوري هاي نوين آمل

 2 - زن مرد منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و
علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 (كشاورزي)
37475 

 37476 گياه پزشكي 1 - زن مرد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 37681 اقتصاد 1 - زن مرد گرگان  -دانشگاه گلستان 

 37682 اقتصاد 1 - زن مرد دانشگاه گنبد 
 37683 حسابداري 1 - زن مرد دانشگاه گنبد 

 37684 روانشناسي 1 - زن مرد گرگان  -دانشگاه گلستان 
 37685 روانشناسي 1 - زن مرد دانشگاه گنبد 

 37686 شيمي كاربردي 1 - زن مرد گرگان  -دانشگاه گلستان 
 37687 شيمي محض 1 - زن مرد بابلسر  -دانشگاه مازندران 
 37688 گردشگري 1 - زن مرد بابلسر  -دانشگاه مازندران 
 37689 مديريت بازرگاني 1 - زن مرد گرگان  -دانشگاه گلستان 

 37690 مديريت بيمه 1 - زن - دانشگاه گنبد (محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزادشهر) 
 37691 مديريت صنعتي 1 - زن - دانشگاه گنبد (محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزادشهر) 

 بومي مناطق سيل زده استان لرستانمخصوص داوطلبان 
 37477 دكتري عمومي دامپزشكي 3 - زن مرد  خرم آباد -دانشگاه لرستان 
زيست شناسي سلولي و مولكولي - 3 زن مرد دانشگاه اراك 37478 

 37479 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
به دانشجويان غير  -تحصيل دانشكده علوم و صنايع غذايي بهار) همدان (محل  -دانشگاه بوعلي سينا 

 بومي خوابگاه تعلق خواهد گرفت. امكان مهمان و يا انتقال به پرديس اصلي دانشگاه وجود ندارد.
 1 - زن مرد

علوم و مهندسي صنايع غذايي 
 (كشاورزي)

37480 

 37481 ميكروبيولوژي 1 - زن مرد خرم آباد -دانشگاه لرستان 
 37754 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 1 - زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي همدان 

 37755 بينايي سنجي 1 - زن مرد تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
 37756 شنوايي شناسي 1 - زن مرد عدم تعهد در ارايه خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي همدان 

 37692 اقتصاد 1 - زن مرد بروجرد  -دانشگاه آيت اله بروجردي 
 37693  اقتصاد 1 - زن مرد خرم آباد  -دانشگاه لرستان 
 37694 حسابداري 1 - زن مرد خرم آباد  -دانشگاه لرستان 
 37695 حسابداري 1 - - مرد خرم آباد  -دانشگاه لرستان 
 37696 روانشناسي 2 - زن مرد خرم آباد  -دانشگاه لرستان 

 37697 شيمي كاربردي - 3 زن مرد دانشگاه اراك 
 37698 علوم ورزشي 2 - زن مرد خرم آباد  -دانشگاه لرستان 
 37699 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد خرم آباد  -دانشگاه لرستان 



 
 

 127  

 

  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  قلعه گنچ، كهنوج و منوجان) مخصوص داوطلبان بومي جنوب استان كرمان(شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد،

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد محل

 37717 دكتري عمومي دامپزشكي 1 - زن مرد  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 37718 زيست شناسي جانوري 1 - زن مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
زيست شناسي سلولي و مولكولي 1 - زن مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  37719 
 37720 گياه پزشكي 1 - زن مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 37731 شيمي كاربردي 1 - زن مرد دانشگاه جيرفت 

 مخصوص داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد

 37742 حسابداري 1 - زن مرد  بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 
 37743 روانشناسي 1 - زن مرد  بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 
 37744  شيمي محض 1 - زن مرد بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

 
 

 هاي تربيت دبير شهيد رجايي و فرهنگياندانشگاهتحصيلي هاي رشته
  (ويژه داوطلبان آزاد)

  خيلي مهم: اتتذكر
هاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و كليه كدرشته محلهاي ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -1

 باشد.دانشگاه فرهنگيان  در نيمسال دوم (بهمن ماه) مي
  ضروري است. سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در رشته انتخاب به شدن مجاز براي مربوط، زيرگروه در باالتر و  6500 كل نهايي نمره حداقل كسب -2
هاي مربوط به محلتمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -3

محل نوشته شده است)  كدرشتههايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع در مقابل محل باشند اما در كدرشتهاستان خود مي
محل اخذ «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«شهر (يا بخش)   4شهر (يا بخش) از  2هايي كه داراي اولويت هستند (حداقل ها يا بخشابتدا داوطلبان بومي آن شهر

ر (يا بخش) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) پذيرش با شه» محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر
شود. شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز پذيرش انجام ميمي

 اخذ خواهد شد.» اولويت پذيرش داوطلبان بومي / محل خدمت پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا« يا بخش مندرج در محل خدمت ستون 

هاي مزبور دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان تحصيلي  هايداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -4
  مطلع گردند. ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)مشخصات و شرايط دانشگاهها با (ها در بخش پيوستمندرج 

بخش  در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايستميفرهنگيان،  دانشگاهدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و  تحصيلي هايرشته به عالقمند داوطلبان كليه -5
 گروه به توجه با مربوط هايمحل رشته انتخاب به نسبت، اين سازمان)ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت پيوست
كه بعد از مرحله انتخاب رشته  گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي
 عضو بانكي هايكارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزار سهو  نود( 000/93 مبلغ اوالً كه شوندمي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً  شود،انجام مي

  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هايرشته انتخاب به نسبت ثانياً  و نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه
برگزار  31/6/1399تا  27بيت بدني اقدام نمايند، كه اوالً در آزمون عملي اين رشته كه در تاريخ هاي آموزش ترتوانند نسبت به انتخاب كد رشته محلداوطلباني مي -6

را  هارشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب كهشب عضو بانكي هايكارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزار سهو  نود( 000/93 مبلغشد شركت نموده و ثانيًا 
  باشند. نموده پرداخت

  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 41230 آموزش زيست شناسي 2 مرد  داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت چاراويماقپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با 
 41231 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچي

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت 
 بستان آباد

 41232 آموزش زيست شناسي 2 مرد

 41233 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داش
 41234 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت تسوج

 41235 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كاغذكنان
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  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقيادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت عشايري 
 آذربايجان شرقي

 41236 آموزش زيست شناسي 1 مرد
 41237 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/محل خدمت ورزقان

 41238 آموزش زيست شناسي 1 مرد جلفا/محل خدمت صوفيانپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، 
 41239 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت جلفا

 41240 آموزش زيست شناسي 1 مرد تبريز، آذرشهر/محل خدمت گوگانپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، 
 41241 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو

 41242 آموزش زيست شناسي 1 مرد ميانه/محل خدمت كندوانپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 41243 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت تركمانچاي

 41244 آموزش زيست شناسي 1 زن چاراويماق/محل خدمت نظركهريزپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، 
 41245 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر

 41246 آموزش زيست شناسي 1 زن شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت گوگانپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 41247 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو

 41248 آموزش زيست شناسي 1 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسرو شاهپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت 

 بستان آباد
 41249 آموزش زيست شناسي 1 زن

 41250 آموزش زيست شناسي 1 زن الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خارواناپرديس فاطمة 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت مهربان  41251 شناسيآموزش زيست  1 زن

 41252 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت هريس
 41253 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجه

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت عشايري 
 آذربايجان شرقي

 41254 آموزش زيست شناسي 1 زن
 41255 آموزش زيست شناسي 2 زن كليبر، خداآفرين/محل خدمت هوراندپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، 

 41256 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/محل خدمت ورزقان
 41257 آموزش زيست شناسي 1 زن شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت صوفيانپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 41258 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر
 41259 آموزش زيست شناسي 1 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت جلفاپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با 

 41260 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت نظركهريز
 41261 آموزش شيمي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي خداآفرين، كليبر/محل خدمت خداآفرينپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت عشايري 
 آذربايجان شرقي

 41262 آموزش شيمي 2 مرد
 41263 آموزش شيمي 2 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت

 41264 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان آباد
 41265 آموزش شيمي 2 مرد تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت تركمانچايپرديس عالمه اميني 

 41266 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خاروانا
 41267 آموزش شيمي 2 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت

 41268 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجه
 41269 آموزش شيمي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كندوانپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با 

 41270 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت هوراند
تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت 

 هشترود، چاراويماق/محل خدمت چاراويماق
 41271 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر

 41272 آموزش شيمي 1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان آباد
 41273 آموزش شيمي 1 زن

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت 
 بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داش

 41274 آموزش شيمي 1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو
 41275 آموزش شيمي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 وزرقان، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خاروانا

 41276 آموزش شيمي 1 زن
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ 

 شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر
 41277 آموزش شيمي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، 
 هريس، تبريز/محل خدمت خواجه

 41278 آموزش شيمي 1 زن
 41279 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر

 41280 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر
 41281 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داش
 41282 آموزش علوم تجربي 1 مرد آباد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان

 41283 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو
 41284 آموزش علوم تجربي 2 زن جلفا/محل خدمت شبسترپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، 
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقيادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 41285 آموزش علوم تجربي 2 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داشپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت 

 بستان آباد
 41286 آموزش علوم تجربي 2 زن

 41287 آموزش علوم تجربي 2 زن فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكوپرديس 
 41288 آموزش علوم تجربي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر

 41289 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/محل خدمت مراغه -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45841 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو
 45842 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت اهر

 45843 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچي
 45844 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر

 45845 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان آباد
 45846 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت بناب

 45847 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت تركمانچاي
 45848 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت تسوج

 45849 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داش
 45850 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت جلفا

 45851 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت چاراويماق
 45852 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خاروانا

 45853 آموزش ابتدايي 2 مرد خداآفرينپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خداآفرين، كليبر/محل خدمت 
 45854 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسرو شاه

 45855 آموزش ابتدايي 3 مرد خدمت خواجهپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل 
 45856 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت سراب

 45857 آموزش ابتدايي 3 مرد خدمت شبسترپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل 
 45858 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت صوفيان

 45859 آموزش ابتدايي 2 مرد ملكان/محل خدمت عجب شيرپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت عشايري 

 آذربايجان شرقي
 45860 آموزش ابتدايي 1 مرد

 45861 آموزش ابتدايي 1 مرد شهرستان ميانه/محل خدمت كاغذكنانپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 45862 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت كليبر

 45863 آموزش ابتدايي 2 مرد ميانه/محل خدمت كندوانپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 45864 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت گوگان

 45865 آموزش ابتدايي 4 مرد عجب شير، ملكان/محل خدمت مراغهپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، 
 45866 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت مرند

 45867 آموزش ابتدايي 2 مرد بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت ملكانپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، 
 45868 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت مهربان

 45869 آموزش ابتدايي 2 مرد شهرستان ميانه/محل خدمت ميانهپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 45870 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت نظركهريز

 45871 آموزش ابتدايي 2 مرد وزرقان، اهر/محل خدمت هريس پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس،
 45872 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت هشترود

 45873 آموزش ابتدايي 2 مرد كليبر، خداآفرين/محل خدمت هوراندپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، 
 45874 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/محل خدمت ورزقان

 45875 آموزش ابتدايي 2 زن اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي
 45876 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت اهر

 45877 آموزش ابتدايي 2 زن شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچيپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 45878 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر

داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با 
 بستان آباد

 45879 آموزش ابتدايي 2 زن
 45880 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت بناب

 45881 آموزش ابتدايي 1 زن الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت تركمانچايپرديس فاطمة 
 45882 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت تسوج

 45883 آموزش ابتدايي 2 زن الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داشپرديس فاطمة 
 45884 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت جلفا

 45885 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت چاراويماق
 45886 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خاروانا
 45887 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خداآفرين، كليبر/محل خدمت خداآفرين
 45888 آموزش ابتدايي 2 زن شاه پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسرو
 45889 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجه

آباد/محل خدمت سرابپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان   45890 آموزش ابتدايي 2 زن
 45891 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر

 45892 آموزش ابتدايي 2 زن مرند، جلفا/محل خدمت صوفيانپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، 
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقيادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با 
 عجب شير

 45893 آموزش ابتدايي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت عشايري 

 آذربايجان شرقي
 45894 آموزش ابتدايي 1 زن

 45895 آموزش ابتدايي 1 زن الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كاغذكنان پرديس فاطمة
 45896 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت كليبر

 45897 آموزش ابتدايي 1 زن الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كندوانپرديس فاطمة 
 45898 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت گوگان

 45899 آموزش ابتدايي 2 زن الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت مراغهپرديس فاطمة 
 45900 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت مرند

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت ملكان  45901 آموزش ابتدايي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت مهربان  45902 آموزش ابتدايي 2 زن

 45903 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت ميانه
 45904 ابتداييآموزش  1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت نظركهريز
 45905 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت هريس
 45906 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت هشترود
 45907 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت هوراند

 45908 آموزش ابتدايي 2 زن ورزقانپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/محل خدمت 
پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي هشترود، چاراويماق/محل خدمت چاراويماق
 45911 آموزش تربيت بدني 1 مرد

آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز 
 شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت اهر

 45915 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبسترشهرستانهاي 
 45916 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو

 45917 آموزش تربيت بدني 1 زن
طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس عالمه 

 شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت كليبر
 45918 آموزش تربيت بدني 1 زن

داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با 
 شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسرو شاه

 45919 آموزش تربيت بدني 1 زن
 45931 آموزش كودكان استثنايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر

 45932 آموزش كودكان استثنايي 1 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت مرندپرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت 
 45933 آموزش كودكان استثنايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت اهر

 45934 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت سرابپرديس شهيد مدرس سنندج/ 
 45935 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت مراغه

 45936 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت اهر
پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت بناب  45937 استثناييآموزش كودكان  1 مرد

  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
 41290 آموزش زيست شناسي 3 مرد  پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي

 41291 آموزش زيست شناسي 1 مرد اشنويه/محل خدمت اشنويهپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، 
 41292 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان

 41293 آموزش زيست شناسي 1 مرد چالدران/محل خدمت ماكوپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، 
 41294 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت نقده

 41295 آموزش زيست شناسي 2 مرد مياندوآبپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت 
 41296 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت شاهين دژ

 41297 آموزش زيست شناسي 2 مرد چايپارهپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت 
 41298 آموزش زيست شناسي 3 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي

 41299 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان
 41300 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت شوط
 41301 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكو

 41302 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مرحمت آباد
 41303 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي

 41304 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت پيرانشهر
 41305 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلماس/محل خدمت سلماس

 41306 آموزش علوم تجربي 2 مرد عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت صوماي برادوست پرديس
 41307 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت سردشت

 41308 آموزش علوم تجربي 2 زن الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت تكاب پرديس فاطمة
 41309 آموزش علوم تجربي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت شوط
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربيادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 41310 آموزش علوم تجربي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآب
 41311 آموزش علوم تجربي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت پيرانشهر

 41312 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد 1.ناحيه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/محل خدمت اروميه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45950 آموزش ابتدايي 5 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت اشنويه

 45951 آموزش ابتدايي 5 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت انزل
 45952 آموزش ابتدايي 8 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان

پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت پلدشتشهرستانهاي ماكو، 

 45953 آموزش ابتدايي 1 مرد
 45954 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت پيرانشهر

 45955 آموزش ابتدايي 2 مرد شاهين دژ، تكاب/محل خدمت تكابپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدران
 45956 آموزش ابتدايي 2 مرد

رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد 
 شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت چايپاره

 45957 آموزش ابتدايي 2 مرد
داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با 

 شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي
 45958 آموزش ابتدايي 6 مرد

 45959 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت سردشت
امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

 شهرستان سلماس/محل خدمت سلماس
 45960 آموزش ابتدايي 2 مرد

 45961 آموزش ابتدايي 8 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلوانا
تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي اروميه (محل 

 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت شوط
 45962 آموزش ابتدايي 1 مرد

 45963 آموزش ابتدايي 5 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت صوماي برادوست
 45964 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت كشاورز

پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكو

 45965 آموزش ابتدايي 2 مرد
 45966 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مرحمت آباد

 45967 آموزش ابتدايي 6 مرد شهرستان مهاباد/محل خدمت مهابادپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 45968 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآب

 45969 آموزش ابتدايي 5 مرد نازلوپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت 
 45970 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت نقده

 45971 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت اشنويه
 45972 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت انزل
 45973 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان

 45974 آموزش ابتدايي 2 زن عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت پيرانشهرپرديس 
 45975 آموزش ابتدايي 3 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت تكاب

عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدران

 45976 آموزش ابتدايي 1 زن
رش با داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذي

 شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي
 45977 آموزش ابتدايي 4 زن

 45978 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت سردشت
آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز 

 شهرستان سلماس/محل خدمت سلماس
 45979 آموزش ابتدايي 2 زن

 45980 آموزش ابتدايي 3 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلوانا
 45981 آموزش ابتدايي 4 زن اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت شاهين دژپرديس عالمه طباطبايي 

پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شوطشهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت 

 45982 آموزش ابتدايي 1 زن
 45983 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت صوماي برادوست

 45984 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت كشاورز
پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكو
 45985 آموزش ابتدايي 1 زن

 45986 آموزش ابتدايي 3 زن بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مرحمت آبادپرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 45987 آموزش ابتدايي 4 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/محل خدمت مهاباد

 45988 آموزش ابتدايي 5 زن مياندوآب/محل خدمت مياندوآبپرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 45989 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت نازلو

 45990 آموزش ابتدايي 4 زن خدمت نقدهپرديس عالمه طباطبايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل 
پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت اشنويه
 45993 آموزش تربيت بدني 1 مرد

عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش
 شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان

 45994 آموزش تربيت بدني 1 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربيادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  رشتهعنوان 

كدرشته 
  محل

پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت پلدشت

 45995 آموزش تربيت بدني 1 مرد
امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدران
 45996 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 پيرانشهر، سردشت/محل خدمت سردشتشهرستانهاي 

 45997 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت شاهين دژ
 45998 آموزش تربيت بدني 1 مرد

اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد رجايي
 شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت كشاورز

 45999 آموزش تربيت بدني 1 مرد
داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با 

 شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآب
 46000 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت نقده

 46001 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستان اروميه/محل خدمت صوماي برادوست
 46002 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت 
 شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي

 46003 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستان مهاباد/محل خدمت مهاباد
 46004 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآب

 46005 آموزش تربيت بدني 1 زن
داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با 

 شهرستان اروميه/محل خدمت سيلوانا
 46006 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان

 46007 آموزش تربيت بدني 1 زن
اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي 

 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدران
 46009 آموزش تربيت بدني 1 زن

داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با 
 شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكو

 46012 آموزش تربيت بدني 1 زن
پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت چايپاره
 46014 بدنيآموزش تربيت  1 زن

پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي

 46015 آموزش تربيت بدني 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
 41313 آموزش زيست شناسي 1 مرد  1داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت اردبيل ناحيه پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با 

 41314 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت سنجبدگيوي
تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (محل 

 1اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت اردبيل ناحيه 
 41315 آموزش زيست شناسي 2 زن

 41316 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت ارشق
 41317 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت پارس آباد

 41318 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خلخال
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت اردبيل 

 1ناحيه 
 41319 آموزش علوم تجربي 2 زن

نمين، نير، سرعين/محل خدمت اردبيل پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، 
 2ناحيه 

 41320 آموزش علوم تجربي 2 زن

الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت اردبيل پرديس بنت 
 1ناحيه 

 46030 آموزش ابتدايي 1 زن

با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت اردبيل  الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرشپرديس بنت 
 2ناحيه 

 46031 آموزش ابتدايي 1 زن

 46032 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت مشكين شهرپرديس بنت 
 46033 آموزش ابتدايي 1 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محل خدمت مغان (گرمي )الهدي صدر اردبيل/ پرديس بنت 
 46034 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت نمينپرديس بنت 
 46035 آموزش ابتدايي 1 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت نيرالهدي صدر اردبيل/ پرديس بنت 
 46036 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت هيرپرديس بنت 
 46037 آموزش ابتدايي 1 زن صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خورش رستمالهدي پرديس بنت 
 46038 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت سرعينپرديس بنت 
 46039 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت سنجبدگيويپرديس بنت 
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيلادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 46040 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت شاهرودپرديس بنت 
 46041 ابتداييآموزش  1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت پارس آبادپرديس بنت 
 46042 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت اصالن دوزپرديس بنت 
 46043 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محل خدمت انگوتپرديس بنت 

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت اردبيل 
 1ناحيه 

 46049 آموزش ابتدايي 1 مرد
اردبيل  پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت

 2ناحيه 
 46050 آموزش ابتدايي 1 مرد

 46051 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت ارشق
 46052 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت اصالن دوزپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل 
 46053 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محل خدمت انگوت

 46054 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله سوار، قشالقدشت /محل خدمت بيله سوار
 46055 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت پارس آباد

 46056 آموزش ابتدايي 1 مرد خلخالپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت 
 46057 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خورش رستم

 46058 آموزش ابتدايي 1 مرد سرعين/محل خدمت سرعينپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، 
 46059 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت سنجبدگيوي

 46060 آموزش ابتدايي 1 مرد كوثر/محل خدمت شاهرودپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، 
 46061 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله سوار، قشالقدشت /محل خدمت قشالق دشت

 46062 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت مشكين شرقي (الهرود)پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل 
 46063 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت مشكين شهر

 46064 آموزش ابتدايي 2 مرد مغان (گرمي )پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محل خدمت 
 46065 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت نمين

 46066 آموزش ابتدايي 1 مرد نمين، نير، سرعين/محل خدمت نيرپرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، 
 46067 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت هير

(ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني 
 سوار، قشالقدشت /محل خدمت بيله سوار

 46068 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 

 2اردبيل/محل خدمت اردبيل ناحيه 
 46074 تربيت بدنيآموزش  1 زن

الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت اردبيل پرديس بنت 
 1ناحيه 

 46075 آموزش كودكان استثنايي 1 زن
سرعين/محل خدمت اردبيل پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، 

 1ناحيه 
 46084 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني 

 41321 آموزش زيست شناسي 1 مرد  شهر/محل خدمت جرقويه عليا
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني 

 شهر/محل خدمت برخوار
 41322 آموزش زيست شناسي 1 مرد

 41323 آموزش زيست شناسي 1 مرد فالورجانپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 
 41324 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد

 41325 آموزش زيست شناسي 2 مرد لنجان /محل خدمت فوالدشهرپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و 
 41326 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد

بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 خدمت كاشان

 41327 آموزش زيست شناسي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت 

 شهرضا(قمشه )
 41328 آموزش زيست شناسي 1 زن

فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني پرديس 
 شهر/محل خدمت خميني شهر

 41329 آموزش زيست شناسي 1 زن
خميني پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 

 شهر/محل خدمت شاهين شهر
 41330 آموزش شيمي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني 
 شهر/محل خدمت برخوار

 41331 آموزش شيمي 2 مرد
داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با 

 خدمت زواره
 41332 آموزش شيمي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت 
 مهردشت

 41333 آموزش شيمي 2 زن
 41334 آموزش علوم تجربي 1 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آبادپرديس شهيد باهنر شيراز/ 

 41335 آموزش علوم تجربي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فالورجان
 41336 آموزش علوم تجربي 2 زن باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت زرين شهر(لنجان )پرديس شهيد 

 41337 آموزش علوم تجربي 2 مرد  پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهانادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 41338 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فالورجان
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت زرين شهر(لنجان )  41339 آموزش علوم تجربي 2 مرد

 41340 آموزش علوم تجربي 2 مرد خدمت فوالدشهرپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل 
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني 

 شهر/محل خدمت خميني شهر
 41341 آموزش علوم تجربي 2 مرد

شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهر/محل خدمت برخوار

 41342 آموزش علوم تجربي 2 مرد
 41343 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت نجف آباد -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41344 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد 5تا  1تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت اصفهان .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 46085 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت نائين
(محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان 

 شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد
 46086 آموزش ابتدايي 8 مرد

 46087 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت نطنز/پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت سميرم  46088 آموزش ابتدايي 1 مرد

شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، 
 شهر/محل خدمت شاهين شهر

 46089 آموزش ابتدايي 4 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت 

 شهرضا(قمشه )
 46090 آموزش ابتدايي 4 مرد

تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل 
 شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدن

 46091 آموزش ابتدايي 3 مرد
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/

 شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدون شهر
 46092 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 46093 آموزش ابتدايي 3 مرد  شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فالورجان

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فوالدشهر

 46094 آموزش ابتدايي 2 مرد
شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت پرديس 
 كاشان

 46095 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني 

 وهپايهشهر/محل خدمت ك
 46096 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگان

 46097 آموزش ابتدايي 3 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت مباركه  46098 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 و كرون، نجف آباد/محل خدمت مهردشتشهرستانهاي تيران 

 46099 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني 

 شهر/محل خدمت جلگه
 46100 آموزش ابتدايي 1 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با 
 شهر/محل خدمت جي

 46101 آموزش ابتدايي 5 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 پايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت چادگانشهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گل
 46102 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني 
 شهر/محل خدمت خميني شهر

 46103 آموزش ابتدايي 4 مرد
مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل

 شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت خوانسار
 46104 آموزش ابتدايي 1 مرد

 46105 آموزش ابتدايي 2 مرد خور و بيابانك/محل خدمت خوروبيابانكپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت دهاقان 

 (سميرم سفلي )
 46106 آموزش ابتدايي 1 مرد

آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز 
 شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت زرين شهر(لنجان )

 46107 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت 

 ستانارد
 46108 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني 
 5تا  1شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 46109 آموزش ابتدايي 29 مرد
شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 امامزاده
 46110 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت 
 آران وبيدگل

 46111 آموزش ابتدايي 3 مرد
اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد باهنر

 شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت باغبادران
 46112 آموزش ابتدايي 1 مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهانادامه 

ظرفيت جنس  داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني 
 شهر/محل خدمت برخوار

 46113 آموزش ابتدايي 1 مرد
داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با 

 شهر/محل خدمت بن رود
 46114 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت بوئين ومياندشتشهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، 

 46115 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت پيربكران
 46116 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت تيران وكرون

 46117 آموزش ابتدايي 1 مرد
رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد 

 شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت نائين
 46133 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 آباد/محل خدمت نجف آبادشهرستانهاي تيران و كرون، نجف 

 46134 آموزش ابتدايي 7 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 5تا  1شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 
 46135 ابتداييآموزش  15 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت بوئين ومياندشت

 46136 آموزش ابتدايي 1 زن
الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة 

 شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت آران وبيدگل
 46137 آموزش ابتدايي 2 زن

رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد 
 شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت باغبادران

 46138 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت برخوارشهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو 
 46139 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جلگه

 46140 ابتداييآموزش  1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جي
 46141 آموزش ابتدايي 2 زن

مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل 
 شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت چادگان

 46142 آموزش ابتدايي 1 زن
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/

 شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت خميني شهر
 46143 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت خوانسارشهرستانهاي چادگان، 

 46144 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت خوروبيابانك
 46145 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت دهاقان (سميرم سفلي )

 46146 آموزش ابتدايي 1 زن
اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) 

 شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت زرين شهر(لنجان )
 46147 آموزش ابتدايي 2 زن

ا داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش ب
 شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت شاهين شهر

 46148 آموزش ابتدايي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 سميرم/محل خدمت شهرضا(قمشه )شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، 
 46149 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدن

 46150 آموزش ابتدايي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدون شهر
 46151 آموزش ابتدايي 2 زن

فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فالورجان

 46152 آموزش ابتدايي 3 زن
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ 

 شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فوالدشهر
 46153 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 نطنز/محل خدمت كاشانشهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 

 46154 آموزش ابتدايي 4 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت كوهپايه
 46155 آموزش ابتدايي 1 زن

فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگان

 46156 آموزش ابتدايي 2 زن
تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل 

 شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت مباركه
 46157 آموزش ابتدايي 2 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهانادامه 

ظرفيت جنس  بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت مهردشت

 46158 آموزش ابتدايي 1 زن
اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل پرديس حضرت رسول اكرم(ص) 

 خدمت سميرم
 46159 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 
 نطنز/محل خدمت كاشان

 46160 تربيت بدنيآموزش  1 مرد
 46161 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت نائين

برخوار، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 خميني شهر/محل خدمت خميني شهر

 46162 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل 

 خدمت خميني شهر
 46163 آموزش تربيت بدني 1 زن

 46164 آموزش تربيت بدني 1 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشانپرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني 

 5تا  1شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 
 46165 كودكان استثناييآموزش  2 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 5تا  1شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 46180 آموزش كودكان استثنايي 2 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 41345 آموزش زيست شناسي 2 مرد  4شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

 1شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
 41346 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 2.ناحيه شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج 

 41347 آموزش زيست شناسي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 3شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
 41348 آموزش زيست شناسي 2 مرد

شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 4فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 

 41349 آموزش زيست شناسي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 ساوجبالغنظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت 
 41350 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 2شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 

 41351 آموزش شيمي 2 مرد
شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

 3شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
 41352 آموزش شيمي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 4شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 

 41353 آموزش شيمي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت ساوجبالغ
 41354 آموزش شيمي 2 مرد

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت 
 3فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 

 41355 آموزش شيمي 2 زن
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل 

 4خدمت كرج .ناحيه 
 41356 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل 
 2خدمت كرج .ناحيه 

 41357 آموزش علوم تجربي 2 مرد
 پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت

 4كرج .ناحيه 
 41358 آموزش علوم تجربي 3 زن

 41359 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد 4تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت كرج .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 46190 آموزش ابتدايي 5 زن 1.ناحيه پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج 

 46191 آموزش ابتدايي 8 زن 2پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
 46192 آموزش ابتدايي 9 زن 3پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
 46193 آموزش ابتدايي 6 زن 4پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
 46194 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد
 46195 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد

 46196 آموزش ابتدايي 4 زن پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت ساوجبالغ
حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت ساوجبالغپرديس   46197 آموزش ابتدايي 3 مرد

1پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه   46198 ابتداييآموزش  5 مرد
2پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه   46199 آموزش ابتدايي 10 مرد
3پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه   46200 آموزش ابتدايي 11 مرد
4پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه   46201 آموزش ابتدايي 7 مرد

 46202 آموزش ابتدايي 2 مرد ساوجبالغ/محل خدمت نظرآبادپرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، 
 46204 آموزش تربيت بدني 1 مرد 1پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان بومي استان البرزادامه 

ظرفيت جنس  اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 46205 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت ساوجبالغ
 46206 آموزش تربيت بدني 1 مرد 3شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 46207 آموزش تربيت بدني 1 مرد 2پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
 46208 آموزش تربيت بدني 1 مرد شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآبادپرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 46209 آموزش تربيت بدني 1 مرد 4پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
 46210 آموزش تربيت بدني 1 زن 1شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 46211 آموزش تربيت بدني 1 زن پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد
 46212 آموزش تربيت بدني 1 زن 2كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه  پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي

 46213 آموزش تربيت بدني 1 زن 3پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
 46214 آموزش تربيت بدني 1 زن 4فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، 

 46215 آموزش تربيت بدني 1 زن پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت ساوجبالغ
 46216 آموزش تربيت بدني 1 زن طالقان/محل خدمت اشتهاردپرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، 

 46221 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 1پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
 46222 آموزش كودكان استثنايي 2 زن 3خدمت كرج .ناحيه پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل 

 46223 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 4پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
 41360 آموزش زيست شناسي 1 زن  با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت موسيانپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش 

 41361 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت زرين آباد
 41362 آموزش زيست شناسي 2 زن بومي شهرستان مهران/محل خدمت مهران پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان

 41363 آموزش علوم تجربي 2 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت موسيان
 41364 آموزش علوم تجربي 1 زن هليالن/محل خدمت هليالنپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چرداول و 

 41365 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/محل خدمت مهران
 46227 آموزش ابتدايي 2 زن سيوان)/محل خدمت ايالمصادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم (مركزي، چوار، پرديس امام جعفر
 46228 آموزش ابتدايي 1 زن صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوانپرديس امام جعفر
 46229 آموزش ابتدايي 1 زن آبدانانصادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/محل خدمت پرديس امام جعفر
 46230 آموزش ابتدايي 1 زن صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چرداول و هليالن/محل خدمت چرداولپرديس امام جعفر
 46231 آموزش ابتدايي 1 زن شهرصادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره شهر/محل خدمت دره پرديس امام جعفر
 46232 آموزش ابتدايي 1 زن صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت دهلرانپرديس امام جعفر

 46247 ابتداييآموزش  1 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چرداول و هليالن/محل خدمت چرداول
 46248 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/محل خدمت مهران

 46249 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم (مركزي، چوار، سيوان)/محل خدمت ايالم
 46250 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوان

 46251 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/محل خدمت آبدانان
 46252 آموزش ابتدايي 2 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره شهر/محل خدمت دره شهرپرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت 

 46253 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت دهلران
 46254 آموزش تربيت بدني 1 مرد خدمت آبدانانپرديس شهيد مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم/محل 

 46255 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم/محل خدمت ايالم
پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 

 ايالمايالم/محل خدمت 
 46258 آموزش تربيت بدني 1 زن

 46263 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم (مركزي، چوار، سيوان)/محل خدمت ايالم
اولويت پذيرش با  پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/

 داوطلبان بومي شهرستان ايالم (مركزي، چوار، سيوان)/محل خدمت ايالم
 46264 آموزش كودكان استثنايي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
 41366 آموزش زيست شناسي 2 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت بردخون

 41367 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت جم
 41368 آموزش زيست شناسي 2 زن گناوهپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت 
 41369 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهر

 41370 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت بندرريگ
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دشتي 

 (خورموج )
 41371 آموزش زيست شناسي 1 زن

جم، دير/محل خدمت كنگان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان،  41372 آموزش زيست شناسي 1 زن
 41373 آموزش شيمي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويه

 41374 آموزش شيمي 1 مرد خدمت شبانكاره پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل
 41375 آموزش شيمي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآباد
 41376 آموزش شيمي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوه

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دشتي 
 (خورموج )

 41377 آموزش شيمي 2 زن
 41378 آموزش شيمي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهر
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  مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهرادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 41379 علوم تجربي آموزش 2 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهر
 41380 آموزش علوم تجربي 2 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان (برازجان )

 41381 آموزش علوم تجربي 2 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويه
 41382 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت تنگستان (اهرم )

 41383 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد ) تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر/محل خدمت دشتستان (برازجان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 46268 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت آبپخشپرديس بنت 
 46269 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت بندرريگپرديس بنت 
 46270 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهرپرديس بنت 
 46271 ابتداييآموزش  1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت تنگستان (اهرم )پرديس بنت 
 46272 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت جمپرديس بنت 
 46273 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان (برازجان )پرديس بنت 
 46274 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دشتي (خورموج )پرديس بنت 
 46275 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دلوارپرديس بنت 
 46276 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت ديرپرديس بنت 
 46277 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلمپرديس بنت 
 46278 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآبادپرديس بنت 
 46279 آموزش ابتدايي 2 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكارهپرديس بنت 
 46280 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويهپرديس بنت 
 46281 ابتداييآموزش  1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت كنگانپرديس بنت 
 46282 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوهپرديس بنت 

 46286 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت آبپخش
 46287 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت بردخون

 46288 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت بندرريگ
 46289 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهر

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت تنگستان (اهرم )  46290 آموزش ابتدايي 1 مرد
 46291 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت جم

 46292 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت خارك
 46293 آموزش ابتدايي 1 مرد عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان (برازجان )پرديس 

 46294 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دشتي (خورموج )
 46295 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دلوار

 46296 ابتداييآموزش  1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت دير
 46297 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلم
 46298 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآباد
 46299 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكاره

 46300 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويه
 46301 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت كاكي

 46302 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت كنگان
 46303 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوه

 46308 بدني آموزش تربيت 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت تنگستان (اهرم )پرديس بنت 
 46309 آموزش تربيت بدني 1 زن الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويهپرديس بنت 

 46320 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان (برازجان )
 46321 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهر

 46325 كودكان استثناييآموزش  1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان (برازجان )
 46333 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان (برازجان )

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ 

 41384 آموزش زيست شناسي 2 مرد  4شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 9شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 41385 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 10شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41386 آموزش زيست شناسي 1 مرد
داوطلبان بومي شهرستان تهران، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص 

 11شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 41387 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 12شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41388 آموزش زيست شناسي 4 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 15شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 41389 آموزش زيست شناسي 3 مرد

بومي شهرستان تهران،  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان
 16شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41390 آموزش زيست شناسي 1 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهرانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، پرديس شهيد چمران تهران 
 17شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41391 آموزش زيست شناسي 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 18محل خدمت تهران .منطقه شميرانات/
 41392 آموزش زيست شناسي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 19شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41393 آموزش زيست شناسي 1 مرد
مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل 

 1شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 
 41394 آموزش زيست شناسي 2 مرد

با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 

 خدمت پرديس
 41395 آموزش زيست شناسي 2 مرد

داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 

 خدمت رودهن
 41396 آموزش زيست شناسي 2 مرد

بومي  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 

 1خدمت شهرري .ناحيه 
 41397 آموزش زيست شناسي 2 مرد

ن بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبا
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 

 خدمت فشافويه
 41398 آموزش زيست شناسي 2 مرد

 پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 

 خدمت ورامين
 41399 آموزش زيست شناسي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

 41400 آموزش زيست شناسي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 ان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدسشهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارست
 41401 آموزش زيست شناسي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 41402 آموزش زيست شناسي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 
 خدمت قرچك

 41403 آموزش زيست شناسي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 

 خدمت كهريزك
 41404 آموزش زيست شناسي 2 مرد

شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

 41405 آموزش زيست شناسي 2 مرد
شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 
 خدمت پاكدشت

 41406 آموزش زيست شناسي 2 مرد

شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 2شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 41407 آموزش زيست شناسي 1 مرد
 پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي

شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 
 خدمت پيشوا

 41408 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 

 خدمت دماوند
 41409 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 

 2خدمت شهرري .ناحيه 
 41410 آموزش زيست شناسي 1 مرد

 پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 41411 آموزش زيست شناسي 1 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 4شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 41412 شناسيآموزش زيست  1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 9شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41413 آموزش زيست شناسي 1 زن
شهرستان تهران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 

 10شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 41414 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 19شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41415 آموزش زيست شناسي 1 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  داوطلبان بومي استان تهرانمخصوص ادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 11.منطقه شميرانات/محل خدمت تهران 

 41416 آموزش زيست شناسي 1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 16شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 41417 آموزش زيست شناسي 1 زن

تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت 
 17شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41418 آموزش زيست شناسي 1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 شهر/محل خدمت اسالم شهرمالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالم
 41419 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
خدمت فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 

 پاكدشت
 41420 آموزش زيست شناسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا

 41421 آموزش زيست شناسي 1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند  41422 شناسي آموزش زيست 1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم
 41423 آموزش زيست شناسي 2 زن

عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش 
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري 

 2.ناحيه 
 41424 آموزش زيست شناسي 2 زن

شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 41425 آموزش زيست شناسي 1 زن
شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك  41426 آموزش زيست شناسي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت 
 كهريزك

 41427 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالردمالرد، 

 41428 آموزش زيست شناسي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 18شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 41429 آموزش زيست شناسي 2 زن

نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، پرديس 
 12شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41430 آموزش زيست شناسي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 15رانات/محل خدمت تهران .منطقه شمي
 41431 آموزش زيست شناسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 1مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 41432 آموزش زيست شناسي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 2مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 
 41433 آموزش زيست شناسي 2 زن

هيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي ش
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

 41434 آموزش زيست شناسي 2 زن
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 1شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 
 41435 آموزش شيمي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 2اسالمشهر/محل خدمت بهارستان شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، 

 41436 آموزش شيمي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

محل شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/
 خدمت دماوند

 41437 آموزش شيمي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 

 خدمت قرچك
 41438 آموزش شيمي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 

 خدمت كهريزك
 41439 شيميآموزش  2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

 41440 آموزش شيمي 2 مرد
عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش 

 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار
 41441 آموزش شيمي 3 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

 41442 آموزش شيمي 2 مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان تهرانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، پرديس 
 9شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41443 آموزش شيمي 1 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 9انات/محل خدمت تهران .منطقه شمير
 41444 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
خدمت دماوندفيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل   41445 آموزش شيمي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري 

 1.ناحيه 
 41446 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك  41447 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 41448 آموزش شيمي 2 زن
شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل 
 خدمت ورامين

 41449 آموزش علوم تجربي 2 مرد

شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 41450 آموزش علوم تجربي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم
 41451 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 

 خدمت پاكدشت
 41452 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهرشهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان

 41453 آموزش علوم تجربي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 4شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 41454 آموزش علوم تجربي 2 مرد

تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، پرديس شهيد چمران تهران (محل 
 9شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41455 آموزش علوم تجربي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 10مت تهران .منطقه شميرانات/محل خد
 41456 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 12شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41457 آموزش علوم تجربي 2 مرد
آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز 

 15شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 41458 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 18منطقه شميرانات/محل خدمت تهران .

 41459 آموزش علوم تجربي 2 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد
 41460 آموزش علوم تجربي 2 زن

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 41461 آموزش علوم تجربي 2 زن
با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش

 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس
 41462 آموزش علوم تجربي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريممالرد، شهريار، قدس، رباط 

 41463 آموزش علوم تجربي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 

 فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشتدماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، 
 41464 آموزش علوم تجربي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

 41465 آموزش علوم تجربي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 4شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 41466 آموزش علوم تجربي 2 زن

شهرستان تهران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 9شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41467 آموزش علوم تجربي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 10شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 41468 آموزش علوم تجربي 2 زن

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، پرديس نسيبه تهران 
 12شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41469 آموزش علوم تجربي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 15خدمت تهران .منطقه شميرانات/محل 
 41470 آموزش علوم تجربي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 18شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 41471 آموزش علوم تجربي 2 زن
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  مخصوص داوطلبان بومي استان تهرانادامه 
ظرفيت جنس  يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت دانشگاه  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

18تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   41472 مهندسي صنايع مبلمان 2 مرد
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس،  -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت 

 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك
 41473 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، تهران/ اولويت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 41474 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مشهر/محل خدمت شهرياربهارستان، اسال
 41475 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

 41476 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس،  -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير 

 ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن
 41477 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

ا داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، تهران/ اولويت پذيرش ب -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگه

 41478 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 1اسالمشهر/محل خدمت بهارستان بهارستان، 
 41479 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 2بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 41480 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد
زينبيه پيشوا(ورامين) (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس 

 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر
 46334 آموزش ابتدايي 13 زن

واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت
 1مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 46335 آموزش ابتدايي 11 زن
پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 2مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 
 46336 آموزش ابتدايي 10 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 
 كهريزك/محل خدمت پاكدشتپاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، 

 46337 آموزش ابتدايي 12 زن
پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس
 46338 آموزش ابتدايي 7 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا

 46339 آموزش ابتدايي 4 زن
بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك،  پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت جوادآباد
 46340 آموزش ابتدايي 2 زن

شهرستانهاي پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگه

 46341 آموزش ابتدايي 2 زن
پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوندپاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، 
 46342 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

 46343 آموزش ابتدايي 12 زن
پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن
 46344 آموزش ابتدايي 2 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با 
 1پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 46345 آموزش ابتدايي 6 زن
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 

 2پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 
 46346 آموزش ابتدايي 3 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدسمالرد، شهريار، قدس، 

 46347 آموزش ابتدايي 11 زن
پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار
 46348 آموزش ابتدايي 17 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه

 46349 آموزش ابتدايي 2 زن
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ 

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوه
 46350 آموزش ابتدايي 2 زن

فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك

 46351 آموزش ابتدايي 9 زن
پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك پاكدشت،
 46352 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 46353 آموزش ابتدايي 11 زن
پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين
 46354 آموزش ابتدايي 7 زن

 46355 آموزش ابتدايي 5 مرد 10مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه پرديس شهيد چمران تهران/ 
 46356 آموزش ابتدايي 5 مرد 11پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
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 46357 آموزش ابتدايي 11 مرد 12پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46358 آموزش ابتدايي 18 مرد 15مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه پرديس شهيد چمران تهران/ 

 46359 آموزش ابتدايي 8 مرد 16پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46360 آموزش ابتدايي 6 مرد 17بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان 

 46361 آموزش ابتدايي 9 مرد 18پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46362 آموزش ابتدايي 7 مرد 19تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 

 46363 آموزش ابتدايي 11 مرد 4پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46364 آموزش ابتدايي 11 مرد 9شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت جوادآباد

 46365 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، 

 اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگه
 46366 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس، ورامين، قرچك،  پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن،
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند

 46367 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، 

 اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم
 46368 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن

 46369 آموزش ابتدايي 2 مرد
با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك،  پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش

 1پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 
 46370 آموزش ابتدايي 4 مرد

رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
 2پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 46371 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، 

 اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس
 46372 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، 
 اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 46373 آموزش ابتدايي 12 مرد
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه

 46374 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوهپاكدشت، 
 46375 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك

 46376 آموزش ابتدايي 6 مرد
پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك
 46377 آموزش ابتدايي 3 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، پرديس شهيد مفتح شهرري/ 
 اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 46378 آموزش ابتدايي 8 مرد
پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامينپاكدشت، 
 46379 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، 
 اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

 46380 آموزش ابتدايي 9 مرد
مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، پرديس شهيد 

 1اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 
 46381 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، 
 2اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 46382 آموزش ابتدايي 6 مرد
پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت
 46383 آموزش ابتدايي 8 مرد

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس

 46384 آموزش ابتدايي 5 مرد
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا
 46385 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 
 (روستايي)1شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 46386 آموزش ابتدايي 6 زن
 46387 آموزش ابتدايي 6 زن 10پرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 46388 آموزش ابتدايي 8 زن 11تهران .منطقه پرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 12شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46389 آموزش ابتدايي 14 زن

شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 15شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 46390 آموزش ابتدايي 23 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 16شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46391 ابتداييآموزش  9 زن



 
 

 144  

 

  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهرانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

تهران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 
 17شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 46392 آموزش ابتدايي 9 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، 

 18شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46393 آموزش ابتدايي 15 زن

مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل 
 19شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 46394 آموزش ابتدايي 15 زن
 46395 آموزش ابتدايي 15 زن 4پرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 46396 آموزش ابتدايي 12 زن 9تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه پرديس نسيبه 
پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، 

 اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر
 46397 بدنيآموزش تربيت  1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، 
 1اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 46398 آموزش تربيت بدني 1 مرد
قدس، رباط كريم، بهارستان،  پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار،

 2اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 
 46399 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 
 پاكدشتپاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت 

 46400 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس
 46401 آموزش تربيت بدني 1 مرد

چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پرديس شهيد 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا

 46402 آموزش تربيت بدني 1 مرد
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند
 46403 آموزش تربيت بدني 1 مرد

 پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان،
 اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم

 46404 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن
 46405 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 
 1پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 46406 آموزش تربيت بدني 1 مرد
با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك،  پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش

 2پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 
 46407 آموزش تربيت بدني 1 مرد

قدس، رباط كريم، بهارستان،  پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار،
 اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس

 46408 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، 

 اسالمشهر/محل خدمت شهريار
 46409 آموزش تربيت بدني 2 مرد

چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پرديس شهيد 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك

 46410 آموزش تربيت بدني 1 مرد
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك،  پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك
 46411 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، 
 اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 46412 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين
 46413 آموزش تربيت بدني 1 مرد

 46418 آموزش تربيت بدني 1 مرد 4پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46419 آموزش تربيت بدني 1 مرد 9پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 46420 آموزش تربيت بدني 1 مرد 10شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  پرديس
 46421 آموزش تربيت بدني 1 مرد 11پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 46422 آموزش تربيت بدني 1 مرد 12چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه پرديس شهيد 
 46423 آموزش تربيت بدني 1 مرد 15پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 46424 آموزش تربيت بدني 1 مرد 16تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه پرديس شهيد چمران 
 46425 آموزش تربيت بدني 1 مرد 17پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 46426 آموزش تربيت بدني 1 مرد 18مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه پرديس شهيد چمران تهران/ 
 46427 آموزش تربيت بدني 1 مرد 19پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل  پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با
 خدمت رباط كريم

 46437 آموزش تربيت بدني 1 زن
پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهنپاكدشت، پيشوا، جوادآباد، 
 46438 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 
 1پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 

 46439 تربيت بدنيآموزش  1 زن
پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 2پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 
 46440 آموزش تربيت بدني 1 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  تهران مخصوص داوطلبان بومي استانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 
 خدمت شهرقدس

 46441 بدني آموزش تربيت 1 زن
پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 

 خدمت شهريار
 46442 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس، ورامين، قرچك، پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه

 46443 آموزش تربيت بدني 1 زن
پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچكپاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، 
 46444 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك

 46445 آموزش تربيت بدني 1 زن
پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 

 خدمت مالرد
 46446 آموزش تربيت بدني 1 زن

قرچك، پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين

 46447 آموزش تربيت بدني 1 زن
پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 

 1خدمت بهارستان 
 46448 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 
 2خدمت بهارستان 

 46449 آموزش تربيت بدني 1 زن
ورامين، قرچك، پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت
 46450 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 
 ريزك/محل خدمت پرديسپاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كه

 46451 آموزش تربيت بدني 1 زن
پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا
 46452 آموزش تربيت بدني 1 زن

شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پرديس 
 پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 46453 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد
ي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوم

 2پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 
 46454 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

 46466 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 4پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46468 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 10پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46470 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 12پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46471 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 15پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 46491 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 15پرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46492 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 4پرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46493 كودكان استثناييآموزش  1 زن 9پرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 46494 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 10پرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

اسالمشهر/محل پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، 
 خدمت شهريار

 46495 آموزش كودكان استثنايي 1 زن
پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، 

 2پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه 
 46496 استثناييآموزش كودكان  1 زن

19تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46497 شيمي محض 1 مرد
12تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46498 شيمي محض 1 زن
15تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46499 شيمي محض 1 زن
18تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46500 شيمي محض 1 زن
11تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46501 شيمي محض 1 زن
 46502 شيمي محض 1 زن 4تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 46503 شيمي محض 1 زن 9تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
10تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46504 شيمي محض 1 زن
 46505 شيمي محض 2 مرد 4تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 46506 شيمي محض 2 مرد 9.منطقه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
10تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46507 شيمي محض 1 مرد
11تهران .منطقه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46508 شيمي محض 1 مرد
12تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46509 شيمي محض 1 مرد
15خدمت تهران .منطقه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46510 شيمي محض 1 مرد
16تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46511 شيمي محض 1 مرد
17شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46512 شيمي محض 1 مرد
18تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46513 شيمي محض 1 مرد
18تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46514 علوم ورزشي 1 زن
12تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46515 علوم ورزشي 1 زن
 46516 علوم ورزشي 1 زن 4شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهرانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

18مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46517 علوم ورزشي 1 مرد
12تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46518 علوم ورزشي 1 مرد
15تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46519 علوم ورزشي 1 مرد
 46520 علوم ورزشي 1 مرد 4تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 46521 علوم ورزشي 1 زن 9تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد 
10تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46522 علوم ورزشي 1 زن

11تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير   46523 علوم ورزشي 1 زن
15تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46524 علوم ورزشي 1 زن

16تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت  46525 علوم ورزشي 1 زن
17تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46526 علوم ورزشي 1 زن

19تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه  46527 علوم ورزشي 1 زن
 46528 علوم ورزشي 1 مرد 9تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
11تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46529 علوم ورزشي 1 مرد
16تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46530 علوم ورزشي 1 مرد
17تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46531 علوم ورزشي 1 مرد
19تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46532 علوم ورزشي 1 مرد
10تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   46533 علوم ورزشي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال وبختياري
 41481 آموزش زيست شناسي 2 مرد  شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت كيارپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 41482 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل خدمت گندمان
 41483 آموزش زيست شناسي 2 زن كيار، اردل/محل خدمت كيارپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 41484 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت الران
لردگان و خانميرزا/محل خدمت عشايري پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 چهارمحال وبختياري
 41485 آموزش شيمي 1 مرد

 41486 آموزش شيمي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت ميانكوه
 41487 آموزش شيمي 2 زن بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت كيارپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 41488 آموزش علوم تجربي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت فالرد
 41489 آموزش علوم تجربي 2 مرد كيار، اردل/محل خدمت ميانكوهپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 41490 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت لردگان
 46534 آموزش ابتدايي 1 مرد اردل/محل خدمت اردلپرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، 

 46535 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل خدمت بلداجي
 46536 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت بن
 46537 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت خانميرزا

 46538 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت سامان
پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت عشايري 

 چهارمحال وبختياري
 46539 آموزش ابتدايي 1 مرد

 46540 آموزش ابتدايي 1 مرد فارسانپرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت 
 46541 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت فالرد

 46542 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت كوهرنگ
 46543 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت كيار
 46544 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل خدمت گندمان

 46545 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت الران
 46546 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس بحر العلوم شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت لردگان

 46550 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل خدمت بلداجي
 46551 آموزش ابتدايي 3 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت بن

 46552 آموزش ابتدايي 1 زن شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت خانميرزاپرديس شهيد باهنر 
 46553 آموزش ابتدايي 3 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت سامان

شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت عشايري پرديس شهيد باهنر 
 چهارمحال وبختياري

 46554 آموزش ابتدايي 1 زن

 46555 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان
 46556 آموزش ابتدايي 1 زن شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت فالردپرديس 

 46557 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت كوهرنگ
 46558 آموزش ابتدايي 1 زن شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت كيارپرديس شهيد باهنر 

 46559 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل خدمت گندمان
 46560 آموزش ابتدايي 2 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت الرانپرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با 

 46561 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت لردگان
 46562 آموزش تربيت بدني 1 مرد داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت خانميرزاپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با 
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 41491 آموزش زيست شناسي 2 مرد  زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت خوسفپرديس شهيد مطهري 
 41492 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت زيركوه

 41493 آموزش شيمي 2 مرد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت سرايانپرديس شهيد 
 41494 آموزش شيمي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت فردوسپرديس شهيد هاشمي

 41495 آموزش علوم تجربي 2 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نهبندانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ 
 41496 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت سربيشه

 41497 آموزش علوم تجربي 2 زن مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درمياننژاد پرديس شهيد هاشمي
 41498 آموزش علوم تجربي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت قائناتپرديس شهيد هاشمي

 46573 آموزش ابتدايي 1 زن سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت طبسپرديس امام 
 46574 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت فردوس

 46575 آموزش ابتدايي 2 زن بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت قائناتپرديس امام سجاد(ع) 
 46576 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نهبندان

 46577 آموزش ابتدايي 1 زن بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درميانپرديس امام سجاد(ع) 
 46578 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت بشرويه

 46579 آموزش ابتدايي 3 زن بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجندپرديس امام سجاد(ع) 
 46580 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت زيركوه

 46581 آموزش ابتدايي 3 مرد بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجندپرديس شهيد باهنر 
 46582 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت خوسف

 46583 آموزش ابتدايي 1 مرد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درميانپرديس شهيد 
 46584 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت دستگردان

 46585 آموزش ابتدايي 2 مرد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت زيركوهپرديس شهيد 
 46586 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت سرايان

 46587 آموزش ابتدايي 1 مرد بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت سربيشهپرديس شهيد باهنر 
 46588 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت طبس

 46589 آموزش ابتدايي 1 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت فردوسپرديس شهيد باهنر بيرجند/ 
 46590 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت قائنات

 46591 آموزش ابتدايي 2 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نهبندانپرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت 
 46594 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت خوسف

 46595 آموزش تربيت بدني 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نهبندانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت 
 46596 آموزش تربيت بدني 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت زيركوهپرديس شهيد هاشمي
 46597 آموزش تربيت بدني 1 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درمياننژاد مشهد/ پرديس شهيد هاشمي

 46598 آموزش كودكان استثنايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درميان
 46601 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درميانپرديس شهيد مطهري 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
 41499 آموزش زيست شناسي 1 زن  پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت بجستان
 41500 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت كالت
 41501 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گناباد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه مشهد/محل خدمت فريمان

 41502 آموزش زيست شناسي 1 مرد
تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي

 شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گناباد
 41503 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان

 41504 آموزش زيست شناسي 1 مرد
 41505 آموزش شيمي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گناباد
 41506 آموزش شيمي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت درگز
 41507 آموزش شيمي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان
 41508 آموزش شيمي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت زاوه

 41509 آموزش شيمي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوارهاشميپرديس شهيد 
 41510 آموزش شيمي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گنابادپرديس شهيد هاشمي
 41511 آموزش شيمي 1 زن مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خواف نژادپرديس شهيد هاشمي

 41512 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان
 41513 آموزش علوم تجربي 2 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت 

 41514 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت زاوه
 41515 آموزش علوم تجربي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل خدمت صالح آبادپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان 
 سبزوار/محل خدمت خوشاب

 41516 آموزش علوم تجربي 2 مرد
 41517 آموزش علوم تجربي 2 مرد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت فيروزهپرديس شهيد 

 41518 آموزش علوم تجربي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد هاشمي
 41519 آموزش علوم تجربي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكانهاشميپرديس شهيد 

 41520 آموزش علوم تجربي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرزپرديس شهيد هاشمي
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 داوطلبان بومي استان خراسان رضوي مخصوصادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 41521 آموزش علوم تجربي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت گلبهارپرديس شهيد هاشمي
 41522 آموزش علوم تجربي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت بجستانپرديس شهيد هاشمي

 41523 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت چناران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41524 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت كاشمر -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 و رضويه مشهد/محل خدمت احمدآبادفريمان و بخشهاي احمدآباد 

 46602 آموزش ابتدايي 3 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرز
 46603 آموزش ابتدايي 3 مرد

تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل 
 شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت بجستان

 46604 آموزش ابتدايي 3 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 كن، خليل آباد و بخش كوهسرخ كاشمر/محل خدمت بردسكنبردس
 46605 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايباد

 46606 آموزش ابتدايي 9 مرد
شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 

 شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان
 46607 آموزش ابتدايي 29 مرد

ان بومي پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلب
 شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل خدمت تربت جام

 46608 آموزش ابتدايي 5 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 بخش هاي مركزي و بايك شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت تربت حيدريه
 46609 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جغتاي

 46610 آموزش ابتدايي 2 مرد
حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت 
 بخش هاي جلگه زخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت جلگه رخ

 46611 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 خدمت جوينشهرستانهاي جغتاي، جوين/محل 
 46612 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 چناران/محل خدمت چناران

 46613 آموزش ابتدايي 2 مرد
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/

 بردسكن، خليل آباد و بخش كوهسرخ كاشمر/محل خدمت خليل آباد
 46614 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت خواف شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل

 46615 آموزش ابتدايي 12 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت خوشاب
 46616 آموزش ابتدايي 1 مرد

(محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد بهشتي مشهد
 شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت داورزن

 46617 آموزش ابتدايي 1 مرد
با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش 

 درگز و كالت/محل خدمت درگز
 46618 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار

 46619 آموزش ابتدايي 5 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه مشهد/محل خدمت رضويه
 46620 آموزش ابتدايي 5 مرد

حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت 
 شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت زاوه

 46621 آموزش ابتدايي 4 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 خدمت زبرخانزبرخان و بخش ميان جلگه شهرستان نيشابور/محل 
 46622 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 بخشهاي مركزي و روداب شهرستان سبزوار /محل خدمت سبزوار

 46623 آموزش ابتدايي 2 مرد
مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل 

 سرخس/محل خدمت سرخس
 46624 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان سبزوار/محل خدمت ششتمدشهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد 

 46625 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل خدمت صالح آباد
 46626 آموزش ابتدايي 3 مرد

مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد بهشتي 
 شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت طرقبه

 46627 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه مشهد/محل خدمت فريمان
 46628 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت فيروزه

 46629 آموزش ابتدايي 3 مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضويادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 قوچان/محل خدمت قوچان

 46630 آموزش ابتدايي 5 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 كاشمر/محل خدمت كاشمر
 46631 آموزش ابتدايي 2 مرد

شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 بخش هاي جلگه زخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت كدكن

 46632 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 محل خدمت كالت/درگز و كالت
 46633 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 بردسكن، خليل آباد و بخش كوهسرخ كاشمر/محل خدمت كوهسرخ

 46634 آموزش ابتدايي 2 مرد
تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل 

 چناران/محل خدمت گلبهار
 46635 آموزش ابتدايي 7 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 محل خدمت گنابادشهرستانهاي بجستان، گناباد/

 46636 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 زاوه و مه والت/محل خدمت مه والت
 46637 آموزش ابتدايي 2 مرد

عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش 
 زبرخان و بخش ميان جلگه شهرستان نيشابور/محل خدمت ميان جلگه

 46638 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 و كالت/محل خدمت نوخندان درگز
 46639 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش مركزي 
 شهرستان نيشابور/محل خدمت نيشابور

 46640 آموزش ابتدايي 2 مرد
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان نژاد مشهد/ اولويت پرديس شهيد هاشمي

 سبزوار/محل خدمت ششتمد
 46644 آموزش ابتدايي 2 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل خدمت صالح آبادپرديس شهيد هاشمي  46645 آموزش ابتدايي 3 زن
 46646 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت طرقبهشهيد هاشميپرديس 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه مشهد/محل پرديس شهيد هاشمي
 خدمت فريمان

 46647 آموزش ابتدايي 4 زن
 46648 آموزش ابتدايي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت فيروزهپرديس شهيد هاشمي
 46649 آموزش ابتدايي 3 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قوچان/محل خدمت قوچانپرديس شهيد هاشمي
 46650 آموزش ابتدايي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كاشمر/محل خدمت كاشمرپرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش هاي جلگه زخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل پرديس شهيد هاشمي

 خدمت كدكن
 46651 آموزش ابتدايي 1 زن

 46652 آموزش ابتدايي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت كالتپرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد و بخش كوهسرخ پرديس شهيد هاشمي

 كاشمر/محل خدمت كوهسرخ
 46653 ابتداييآموزش  1 زن

 46654 آموزش ابتدايي 4 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت گلبهارپرديس شهيد هاشمي
 46655 آموزش ابتدايي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گنابادپرديس شهيد هاشمي
 46656 آموزش ابتدايي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت مه والتپرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زبرخان و بخش ميان جلگه شهرستان پرديس شهيد هاشمي

 نيشابور/محل خدمت ميان جلگه
 46657 آموزش ابتدايي 2 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه مشهد/محل پرديس شهيد هاشمي
 خدمت احمدآباد

 46658 آموزش ابتدايي 3 زن
 46659 آموزش ابتدايي 1 زن خدمت باخرزنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل پرديس شهيد هاشمي
 46660 آموزش ابتدايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت بجستانپرديس شهيد هاشمي
كوهسرخ نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد و بخش پرديس شهيد هاشمي

 كاشمر/محل خدمت بردسكن
 46661 آموزش ابتدايي 3 زن

 46662 آموزش ابتدايي 5 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايبادپرديس شهيد هاشمي
 46663 آموزش ابتدايي 14 زن بينالود/محل خدمت تبادكاننژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، پرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل خدمت تربت جامپرديس شهيد هاشمي  46664 آموزش ابتدايي 3 زن
مركزي و بايك شهرستان تربت حيدريه/محل نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش هاي پرديس شهيد هاشمي
 خدمت تربت حيدريه

 46665 آموزش ابتدايي 3 زن
 46666 آموزش ابتدايي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جغتايپرديس شهيد هاشمي
بومي بخش هاي جلگه زخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد هاشمي

 خدمت جلگه رخ
 46667 آموزش ابتدايي 1 زن

 46668 آموزش ابتدايي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوينپرديس شهيد هاشمي
 46669 آموزش ابتدايي 1 زن داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت چناراننژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد و بخش كوهسرخ پرديس شهيد هاشمي

 كاشمر/محل خدمت خليل آباد
 46670 آموزش ابتدايي 2 زن

 46671 آموزش ابتدايي 5 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خواف نژاد مشهد/ اولويتپرديس شهيد هاشمي
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضويادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان هاشميپرديس شهيد 
 سبزوار/محل خدمت خوشاب

 46672 آموزش ابتدايي 2 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان پرديس شهيد هاشمي
 داورزن سبزوار/محل خدمت

 46673 آموزش ابتدايي 2 زن
 46674 آموزش ابتدايي 3 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت درگزپرديس شهيد هاشمي
 46675 آموزش ابتدايي 4 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوارپرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه مشهد/محل پرديس شهيد هاشمي

 خدمت رضويه
 46676 آموزش ابتدايي 4 زن

 46677 آموزش ابتدايي 3 زن والت/محل خدمت زاوهنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه پرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زبرخان و بخش ميان جلگه شهرستان پرديس شهيد هاشمي

 نيشابور/محل خدمت زبرخان
 46678 آموزش ابتدايي 2 زن

مركزي و روداب شهرستان سبزوار /محل خدمت سبزوار نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهايپرديس شهيد هاشمي  46679 آموزش ابتدايي 1 زن
 46680 آموزش ابتدايي 3 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد هاشمي
 46681 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستان نيشابور/محل خدمت نيشابورنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش مركزي پرديس شهيد هاشمي

 46682 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت كالت
 46683 آموزش تربيت بدني 1 مرد سرخسپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت 

 46684 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايباد
 46685 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گناباد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش هاي جلگه زخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل 
 خدمت كدكن

 46686 آموزش تربيت بدني 1 مرد
بخش كوهسرخ كاشمر/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد و 

 خدمت خليل آباد
 46687 آموزش تربيت بدني 1 مرد

 46688 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار
 46689 آموزش تربيت بدني 1 مرد چناران/محل خدمت گلبهارپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 46690 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خواف
 46691 آموزش تربيت بدني 1 مرد خدمت درگزپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل 

 46692 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرز
 46693 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت زاوه

 46694 آموزش تربيت بدني 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان
مشهد/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه 

 خدمت فريمان
 46695 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان 
 سبزوار/محل خدمت داورزن

 46696 آموزش تربيت بدني 1 مرد
شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد و بخش كوهسرخ كاشمر/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 خدمت بردسكن
 46697 آموزش تربيت بدني 1 مرد

 46698 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت بجستان
با داوطلبان بومي بخش هاي جلگه زخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش 

 خدمت جلگه رخ
 46699 آموزش تربيت بدني 1 مرد

 46700 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت طرقبه
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه مشهد/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ 

 خدمت رضويه
 46701 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش هاي مركزي و بايك شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت 
 تربت حيدريه

 46702 بدنيآموزش تربيت  1 مرد
 46703 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جغتاي
 46704 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوين

 46705 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت فيروزه
 46706 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت چناران

 46707 آموزش تربيت بدني 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايبادشهيد هاشميپرديس 
 46708 آموزش تربيت بدني 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكانپرديس شهيد هاشمي

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه مشهد/محل شهيد هاشمي پرديس
 خدمت فريمان

 46709 آموزش تربيت بدني 1 زن
 46710 تربيت بدنيآموزش  1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت زاوهپرديس شهيد هاشمي
 46711 آموزش تربيت بدني 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوارپرديس شهيد هاشمي
 46712 آموزش تربيت بدني 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گنابادپرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش هاي جلگه زخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل پرديس شهيد هاشمي

 خدمت كدكن
 46713 آموزش تربيت بدني 1 زن

 46714 آموزش تربيت بدني 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت چنارانپرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل خدمت تربت جامپرديس شهيد هاشمي  46715 آموزش تربيت بدني 1 زن
شهرستان نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زبرخان و بخش ميان جلگه پرديس شهيد هاشمي

 نيشابور/محل خدمت ميان جلگه
 46716 آموزش تربيت بدني 1 زن
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضويادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 46717 آموزش تربيت بدني 1 زن با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت كالتنژاد مشهد/ اولويت پذيرش پرديس شهيد هاشمي
 46718 آموزش تربيت بدني 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد هاشمي
شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل خدمت صالح آبادنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي  46719 آموزش تربيت بدني 1 زن
 46720 آموزش تربيت بدني 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت گلبهارپرديس شهيد هاشمي
 46721 آموزش تربيت بدني 1 زن شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي
 46722 آموزش تربيت بدني 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي درگز و كالت/محل خدمت درگزپرديس شهيد هاشمي
 46723 آموزش تربيت بدني 1 زن شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرزنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي

 46724 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش مركزي شهرستان نيشابور/محل خدمت نيشابور
 46725 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد شهرستان قوچان/محل خدمت قوچانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 46726 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گناباد
 46727 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 46728 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل خدمت صالح آباد
 46729 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت طرقبهپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با 

 46730 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل خدمت تربت جام
پذيرش با داوطلبان بومي بخش هاي مركزي و بايك شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت

 تربت حيدريه
 46731 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

 46732 آموزش كودكان استثنايي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان
 46733 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت فيروزه پرديس

 46734 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت چناران
 46735 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه مشهد/محل 
 خدمت رضويه

 46736 كودكان استثناييآموزش  1 مرد
 46737 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرز

 46738 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت بجستان
 46739 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايباد

مشهد/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه 
 خدمت احمدآباد

 46740 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زبرخان و بخش ميان جلگه شهرستان نيشابور/محل 

 خدمت زبرخان
 46741 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

 46742 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت زاوه پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان
 46743 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت گلبهار

 46744 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه مشهد/محل 

 خدمت فريمان
 46745 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

داوطلبان بومي شهرستان زبرخان و بخش ميان جلگه شهرستان نيشابور/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با 
 خدمت ميان جلگه

 46746 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد
 46747 آموزش كودكان استثنايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش مركزي شهرستان نيشابور/محل خدمت نيشابورپرديس شهيد هاشمي

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت جام و صالح آباد/محل خدمت صالح آبادشهيد هاشميپرديس   46748 آموزش كودكان استثنايي 1 زن
 46749 استثناييآموزش كودكان  1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافپرديس شهيد هاشمي
 46750 آموزش كودكان استثنايي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكانپرديس شهيد هاشمي

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/

 41525 آموزش زيست شناسي 2 مرد  شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت رازوجرگالن
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 شيروان/محل خدمت شيروان
دمر  41526 آموزش زيست شناسي 1 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملقان

 41527 آموزش زيست شناسي 2 زن
 41528 آموزش شيمي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت بام وصفي آبادپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با 

 41529 آموزش شيمي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت گرمه
 41530 آموزش شيمي 1 مرد اسفراين/محل خدمت اسفراينپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت 
 مانه وسملقان

 41531 آموزش شيمي 1 مرد
 41532 آموزش شيمي 1 مرد شيروان/محل خدمت شيروانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل پرديس شهيد هاشمي
 خدمت بجنورد

 41533 آموزش شيمي 2 زن
 41534 آموزش شيمي 2 زن جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرم نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهايپرديس شهيد هاشمي
 41535 آموزش شيمي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فاروج/محل خدمت فاروجپرديس شهيد هاشمي
رازوجرگالن/محل نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، پرديس شهيد هاشمي
 خدمت رازوجرگالن

 41536 آموزش شيمي 1 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شماليادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 41537 آموزش شيمي 1 زن داوطلبان بومي شهرستان شيروان/محل خدمت شيرواننژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت 

 بجنورد
 41538 آموزش علوم تجربي 2 مرد

 41539 آموزش علوم تجربي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستان شيروان/محل خدمت شيروانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل پرديس شهيد هاشمي
 خدمت رازوجرگالن

 41540 آموزش علوم تجربي 2 زن
 41541 آموزش علوم تجربي 2 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت اسفرايننژاد مشهد/ پرديس شهيد هاشمي

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل 
 خدمت مانه وسملقان

 46760 آموزش ابتدايي 2 زن
 46761 آموزش ابتدايي 1 زن جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت اسفراينپرديس امام 

 46762 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت بام وصفي آباد
جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل پرديس امام 

 خدمت بجنورد
 46763 آموزش ابتدايي 3 زن

 46764 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرم
پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل 

 خدمت رازوجرگالن
 46765 آموزش ابتدايي 2 زن

 46766 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شيروان/محل خدمت شيروان
 46767 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فاروج/محل خدمت فاروج

 46769 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت اسفراين
 46770 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت بام وصفي آباد

پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل 
 خدمت بجنورد

 46771 آموزش ابتدايي 3 مرد
 46772 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرم

رازوجرگالن/محل پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، 
 خدمت رازوجرگالن

 46773 آموزش ابتدايي 2 مرد
 46774 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شيروان/محل خدمت شيروان

 46775 آموزش ابتدايي 1 مرد فاروج/محل خدمت فاروجپرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 46776 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت گرمه

مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، 
 خدمت مانه وسملقان

 46777 آموزش ابتدايي 3 مرد
 46778 آموزش تربيت بدني 1 مرد اي گرگان/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي/محل خدمت اسفرايناله خامنهپرديس آيت
 46779 آموزش تربيت بدني 1 مرد شمالي/محل خدمت شيرواناي گرگان/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان اله خامنهپرديس آيت

 46780 آموزش تربيت بدني 1 زن نژاد مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي/محل خدمت بجنوردپرديس شهيد هاشمي
 46781 آموزش تربيت بدني 1 زن نژاد مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي/محل خدمت رازوجرگالنپرديس شهيد هاشمي

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت 
 بجنورد

 46782 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان،  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان

 41542 آموزش زيست شناسي 2 مرد  بندرماهشهر/محل خدمت آغاجاري
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل 

 خدمت انديمشك
 41543 زيست شناسيآموزش  2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
 بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر

 41544 آموزش زيست شناسي 2 مرد
شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 مسجدسليمان/محل خدمت انديكا
 41545 آموزش زيست شناسي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 
 4اهواز.ناحيه 

 41546 آموزش زيست شناسي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، 

 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني
 41547 آموزش زيست شناسي 1 زن

شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 گتوند/محل خدمت شوشتر

 41548 آموزش زيست شناسي 1 زن
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 

 مسجدسليمان/محل خدمت هفتگل
 41549 آموزش شيمي 2 مرد

اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل  پرديس شهيد باهنر
 خدمت شوشتر

 41550 آموزش شيمي 2 مرد
 41551 آموزش شيمي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت كارون
 41552 آموزش شيمي 1 مرد 2پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 41553 آموزش شيمي 1 مرد 4پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 
 شادگان/محل خدمت آبادان

 41554 آموزش شيمي 2 مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستانادامه 

ظرفيت جنس  پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 
 شادگان/محل خدمت هويزه

 41555 آموزش شيمي 2 مرد
 41556 آموزش شيمي 2 مرد 1داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل 
 خدمت دزفول

 41557 آموزش شيمي 2 مرد
اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، پرديس شهيد باهنر 

 شادگان/محل خدمت دشت آزادگان
 41558 آموزش شيمي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
 بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر

 41559 آموزش شيمي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 

 بندرماهشهر/محل خدمت آغاجاري
 41560 آموزش شيمي 2 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت 
 مسجدسليمان/محل خدمت ايذه

 41561 آموزش شيمي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل 

 خدمت الوارگرم سيري
 41562 شيميآموزش  2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 
 شادگان/محل خدمت بستان

 41563 آموزش شيمي 2 مرد
بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، 

 بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني
 41564 آموزش شيمي 2 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
 بندرماهشهر/محل خدمت بهبهان

 41565 آموزش شيمي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 

 مسجدسليمان/محل خدمت دهدز
 41566 آموزش شيمي 2 مرد

، هنديجان، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه
 بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز

 41567 آموزش شيمي 2 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 

 شادگان/محل خدمت شادگان
 41568 آموزش شيمي 2 مرد

با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش 
 گتوند/محل خدمت شوش

 41569 آموزش شيمي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 

 گتوند/محل خدمت شوشتر
 41570 آموزش شيمي 2 زن

الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، پرديس فاطمة 
 شادگان/محل خدمت شادگان

 41571 آموزش شيمي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 

 دزفول گتوند/محل خدمت
 41572 آموزش شيمي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 
 شادگان/محل خدمت آبادان

 41573 آموزش شيمي 2 زن
كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 1اهواز.ناحيه 
 41574 آموزش شيمي 2 زن

 41575 آموزش شيمي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باوي
داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با 

 مسجدسليمان/محل خدمت صيدون
 41576 آموزش شيمي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 
 كارون

 41577 آموزش شيمي 2 زن
فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، پرديس 

 گتوند/محل خدمت انديمشك
 41578 آموزش شيمي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 
 3حيه اهواز.نا

 41579 آموزش شيمي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 

 مسجدسليمان/محل خدمت ايذه
 41580 آموزش شيمي 1 زن

آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني

 41581 آموزش شيمي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 

 شادگان/محل خدمت دشت آزادگان
 41582 شيميآموزش  1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 
 گتوند/محل خدمت شاوور

 41583 آموزش شيمي 1 زن
 41584 شيميآموزش  1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستان

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 
 گتوند/محل خدمت گتوند

 41585 آموزش شيمي 1 زن
اميديه، هنديجان، پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 

 بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر
 41586 آموزش علوم تجربي 1 زن
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستانادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل  پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش
 خدمت هويزه

 41587 آموزش علوم تجربي 2 زن
 41588 آموزش علوم تجربي 2 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باوي

شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل  پرديس
 خدمت هفتگل

 41589 آموزش علوم تجربي 2 زن
هنديجان،  پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه،

 بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان
 41590 آموزش علوم تجربي 2 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت 
 سردشت دزفول

 41591 آموزش علوم تجربي 2 زن
 41592 آموزش علوم تجربي 2 مرد 1داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با 

 41593 آموزش علوم تجربي 2 مرد 2پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 41594 آموزش علوم تجربي 2 مرد 3شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس 

 41595 آموزش علوم تجربي 2 مرد 4پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 41596 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت بهبهان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41597 صنايع مبلمانمهندسي  1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت كارون -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 
 شادگان/محل خدمت اروندكنار

 46794 آموزش ابتدايي 3 مرد
انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) 
 بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت الوارگرم سيري

 46795 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با 

 شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت اميديهداوطلبان بومي 
 46796 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 گل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت انديكاداوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفت

 46797 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت انديمشك
 46798 ابتداييآموزش  2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 
 1اهواز.ناحيه 

 46799 آموزش ابتدايي 6 مرد
حميديه/محل خدمت پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 

 2اهواز.ناحيه 
 46800 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 
 3اهواز.ناحيه 

 46801 آموزش ابتدايي 2 مرد
داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با 

 4اهواز.ناحيه 
 46802 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 اللي، مسجدسليمان/محل خدمت ايذهداوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، 

 46803 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 

 شادگان/محل خدمت آبادان
 46804 آموزش ابتدايي 5 مرد

مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل
 داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت آغاجاري

 46805 آموزش ابتدايي 1 مرد
انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي

 داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت باغملك جانكي
 46806 آموزش ابتدايي 3 مرد

خدمت پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل 
 باوي

 46807 آموزش ابتدايي 5 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 

 شادگان/محل خدمت بستان
 46808 آموزش ابتدايي 2 مرد

جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام 
 داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني

 46809 آموزش ابتدايي 2 مرد
(ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق 

 داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بهبهان
 46810 آموزش ابتدايي 3 مرد

حميديه/محل خدمت پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 
 حميديه

 46811 آموزش ابتدايي 4 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 

 شادگان/محل خدمت خرمشهر
 46812 آموزش ابتدايي 5 مرد

آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز 
 بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول

 46813 آموزش ابتدايي 4 مرد
خرمشهر، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 

 شادگان/محل خدمت دشت آزادگان
 46814 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت دهدز

 46815 آموزش ابتدايي 3 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با 

 داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشير
 46816 آموزش ابتدايي 4 مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستانادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با 
 شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمزداوطلبان بومي 

 46817 آموزش ابتدايي 3 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با 

 رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت زيدونداوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، 
 46818 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 خدمت سردشت دزفولبومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل 

 46819 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 

 شادگان/محل خدمت شادگان
 46820 آموزش ابتدايي 6 مرد

عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش 
 بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شاوور

 46821 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشبومي 
 46822 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشتر

 46823 آموزش ابتدايي 4 مرد
 46824 آموزش ابتدايي 5 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستان

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، 
 حميديه/محل خدمت كارون

 46825 آموزش ابتدايي 4 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت گتوند
 46826 آموزش ابتدايي 2 مرد

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز 
 داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت اللي

 46827 آموزش ابتدايي 1 مرد
بهان)/ اولويت پذيرش با پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)به

 داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر
 46828 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت مسجدسليمان

 46829 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 

 هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت هفتگلداوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، 
 46830 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با 
 بندرماهشهر/محل خدمت هنديجانداوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 

 46831 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 

 شادگان/محل خدمت هويزه
 46832 آموزش ابتدايي 2 مرد

با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت كارونپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش   46833 آموزش ابتدايي 3 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با 

 گتوند/محل خدمت گتوندداوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 
 46834 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت اللي

 46835 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، 

 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر
 46836 آموزش ابتدايي 2 زن

ول)/ اولويت پذيرش با پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزف
 داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت مسجدسليمان

 46837 آموزش ابتدايي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با 

 شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت هفتگلداوطلبان بومي 
 46838 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، 
 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان

 46839 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 

 شادگان/محل خدمت هويزه
 46840 آموزش ابتدايي 2 زن

دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، 
 شادگان/محل خدمت اروندكنار

 46841 آموزش ابتدايي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، 

 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت اميديه
 46842 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 
 مسجدسليمان/محل خدمت انديكا

 46843 آموزش ابتدايي 1 زن
شوشتر، گتوند/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، 

 خدمت انديمشك
 46844 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 
 1اهواز.ناحيه 

 46845 آموزش ابتدايي 5 زن
داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با 

 2اهواز.ناحيه 
 46846 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 
 3اهواز.ناحيه 

 46847 آموزش ابتدايي 5 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستانادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 
 4اهواز.ناحيه 

 46848 آموزش ابتدايي 5 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 

 مسجدسليمان/محل خدمت ايذه
 46849 آموزش ابتدايي 1 زن

شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر،  پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
 شادگان/محل خدمت آبادان

 46850 آموزش ابتدايي 3 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، 

 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت آغاجاري
 46851 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت باغملك جانكي

 46852 آموزش ابتدايي 2 زن
 46853 آموزش ابتدايي 3 زن الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باويپرديس فاطمة 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 
 شادگان/محل خدمت بستان

 46854 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، 

 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني
 46855 آموزش ابتدايي 2 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با 
 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بهبهان

 46856 آموزش ابتدايي 1 زن
 46857 ابتداييآموزش  5 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت حميديه

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 
 شادگان/محل خدمت خرمشهر

 46858 آموزش ابتدايي 5 زن
اولويت پذيرش با پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ 

 داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول
 46859 آموزش ابتدايي 5 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 
 شادگان/محل خدمت دشت آزادگان

 46860 آموزش ابتدايي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، 

 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشير
 46861 آموزش ابتدايي 2 زن

شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز

 46862 آموزش ابتدايي 2 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، 

 خدمت زيدونهنديجان، بندرماهشهر/محل 
 46863 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 
 شادگان/محل خدمت شادگان

 46864 آموزش ابتدايي 3 زن
خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت 

 داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شاوور
 46865 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشداوطلبان بومي 

 46866 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با 

 شوشترداوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت 
 46867 آموزش ابتدايي 4 زن

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 
 مسجدسليمان/محل خدمت باغملك جانكي

 46869 آموزش تربيت بدني 1 مرد
داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با 

 حميديه/محل خدمت باوي
 46870 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 
 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بندرامام خميني

 46871 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 

 حميديه
 46872 آموزش تربيت بدني 1 مرد

رامهرمز، رامشير، بهبهان، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، 
 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشير

 46873 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 

 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز
 46874 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 
 شادگان/محل خدمت شادگان

 46875 آموزش تربيت بدني 1 مرد
كارون، اهواز، باوي،  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي

 حميديه/محل خدمت كارون
 46876 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 
 اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان

 46877 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 

 مسجدسليمان/محل خدمت انديكا
 46879 آموزش تربيت بدني 1 مرد

هويزه، خرمشهر،  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان،
 شادگان/محل خدمت آبادان

 46880 آموزش تربيت بدني 1 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستانادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت 
 شادگان/محل خدمت اروندكنار

 46881 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، 

 گتوند/محل خدمت شوش
 46882 تربيت بدني آموزش 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 
 3اهواز.ناحيه 

 46883 آموزش تربيت بدني 1 مرد
آزادگان، هويزه، خرمشهر، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت 

 شادگان/محل خدمت شادگان
 46884 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت كارون  46885 آموزش تربيت بدني 1 زن
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت 

 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر
 46886 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 
 4اهواز.ناحيه 

 46887 آموزش تربيت بدني 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 

 2اهواز.ناحيه 
 46888 آموزش تربيت بدني 2 زن

مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ 
 1داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 46923 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 

 2بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه داوطلبان 
 46924 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 3خدمت اهواز.ناحيه داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل 

 46925 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 

 4داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 46926 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان

 46927 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد
(محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز 

 داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان
 46928 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي 
 داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشتر

 46929 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 

 شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهرداوطلبان بومي 
 46930 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمزداوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، 

 46931 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 

 خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهرداوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، 
 46932 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول

 46933 استثنايي آموزش كودكان 1 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با 

 داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بهبهان
 46934 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر

 46935 آموزش كودكان استثنايي 1 زن
الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با پرديس فاطمة 

 داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوش
 46936 آموزش كودكان استثنايي 1 زن

خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت 
 داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بهبهان

 46937 آموزش كودكان استثنايي 1 زن
ل)/ اولويت پذيرش با پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفو

 داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان
 46938 آموزش كودكان استثنايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 1شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه داوطلبان بومي 

 46939 آموزش كودكان استثنايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با 

 2اهواز.ناحيه داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 
 46940 آموزش كودكان استثنايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با 
 3داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 46941 آموزش كودكان استثنايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با 

 داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول
 46942 آموزش كودكان استثنايي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
 41598 آموزش علوم تجربي 2 مرد  اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود شهرستان خدابنده/محل خدمت بزينه رودپرديس عالمه 

 41599 علوم تجربيآموزش  1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود شهرستان خدابنده/محل خدمت افشار
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود شهرستان خدابنده/محل خدمت 

 بزينه رود
 41600 آموزش علوم تجربي 2 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان زنجانادامه 
ظرفيت جنس  داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش   عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 41601 آموزش علوم تجربي 2 زن  پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود /محل خدمت انگوران
 46959 آموزش ابتدايي 2 مرد ابهر /محل خدمت ابهرپرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود شهرستان خدابنده/محل خدمت افشار  46960 آموزش ابتدايي 1 مرد
 46961 آموزش ابتدايي 1 مرد و ايجرود /محل خدمت انگوران پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان

 46962 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود /محل خدمت ايجرود
رود شهرستان خدابنده/محل خدمت بزينه رودپرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه   46963 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده بخشهاي مركزي و سجاس رود/محل خدمت 
 خدابنده

 46964 آموزش ابتدايي 1 مرد
 46965 آموزش ابتدايي 1 مرد 1بومي شهرستان زنجان /محل خدمت زنجان .ناحيه پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 46966 آموزش ابتدايي 1 مرد 2پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زنجان /محل خدمت زنجان .ناحيه 
 46967 آموزش ابتدايي 2 مرد زنجان /محل خدمت زنجانرودپرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده بخشهاي مركزي و سجاس رود/محل خدمت 
 سجاسرود

 46968 آموزش ابتدايي 1 مرد
 46969 آموزش ابتدايي 1 مرد خرمدره و سلطانيه/محل خدمت سلطانيهپرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 46970 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/محل خدمت طارم
 46971 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت ماه نشانپرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود /محل 

 46972 آموزش ابتدايي 1 زن 1پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زنجان /محل خدمت زنجان .ناحيه 
 46973 آموزش ابتدايي 1 زن 2.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زنجان /محل خدمت زنجان 

 46974 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زنجان /محل خدمت زنجانرود
رود/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده بخشهاي مركزي و سجاس 

 خدمت سجاسرود
 46975 آموزش ابتدايي 1 زن

 46976 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرمدره و سلطانيه/محل خدمت سلطانيه
 46977 آموزش ابتدايي 1 زن خدمت طارمپرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/محل 

 46978 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود /محل خدمت ماه نشان
 46979 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ابهر /محل خدمت ابهر

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه رود شهرستان 
 خدابنده/محل خدمت افشار

 46980 آموزش ابتدايي 1 زن
 46981 آموزش ابتدايي 1 زن /محل خدمت انگوران پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود

 46982 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود /محل خدمت ايجرود
رود شهرستان خدابنده/محل خدمت  پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي افشار و بزينه

 بزينه رود
 46983 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده بخشهاي مركزي و سجاس رود/محل 
 خدمت خدابنده

 46984 آموزش ابتدايي 1 زن
 46986 آموزش تربيت بدني 1 مرد استان زنجان/محل خدمت ماه نشانپرديس شهيد مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومي 

پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 زنجان/محل خدمت بزينه رود

 46987 آموزش تربيت بدني 1 زن
 46988 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 2داوطلبان بومي شهرستان زنجان /محل خدمت زنجان .ناحيه پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با 

 46991 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 2پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زنجان /محل خدمت زنجان .ناحيه 

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 

 41602 آموزش شيمي 2 مرد  شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت شاهرود
شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار
 41603 آموزش شيمي 2 زن

 41604 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سمنان
 41605 آموزش علوم تجربي 2 مرد شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسارپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سمنانپرديس شهيد هاشمي  41606 آموزش علوم تجربي 2 زن
 41607 آموزش علوم تجربي 2 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بيارجمندنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي

 46998 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سمنان
 46999 آموزش ابتدايي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسارپرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با 

 47000 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بسطام
 47001 آموزش ابتدايي 1 مرد بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بيارجمندپرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 47002 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت اميرآباد
 47003 آموزش ابتدايي 2 مرد شاهرود، ميامي/محل خدمت مياميپرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 47004 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت ميامي
 47005 آموزش ابتدايي 1 زن شاهرود، ميامي/محل خدمت بسطامپرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 47006 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بيارجمند
 47007 آموزش ابتدايي 1 زن دامغان/محل خدمت دامغانپرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 47008 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سرخه
 47009 آموزش ابتدايي 1 زن سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سمنانپرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 



 
 

 159  

 

  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان سمنانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47010 آموزش ابتدايي 1 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسارپرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با 
 47011 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت اميرآباد

 47014 آموزش تربيت بدني 1 مرد شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سمنانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سمنانپرديس شهيد هاشمي  47015 آموزش تربيت بدني 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستان
 41608 آموزش زيست شناسي 2 زن  پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت بنجار
 41609 زيست شناسي آموزش 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زابل
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و 

 آهوران نيك شهر/محل خدمت سرباز
 41610 آموزش زيست شناسي 2 زن

ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 آهوران نيك شهر/محل خدمت فنوج

 41611 آموزش زيست شناسي 2 زن
 41612 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقند

رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و پرديس 
 آهوران نيك شهر/محل خدمت الشار

 41613 آموزش زيست شناسي 2 زن
 41614 آموزش زيست شناسي 2 زن هيرمند/محل خدمت هامونپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند  41615 آموزش زيست شناسي 2 زن
 41616 آموزش زيست شناسي 1 زن ميرجاوه/محل خدمت نوك آبادپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، 

 41617 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهر
 41618 آموزش زيست شناسي 1 زن زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروزپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري  41619 آموزش زيست شناسي 1 زن
داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با 

 آهوران نيك شهر/محل خدمت دلگان
 41620 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و 
 ن نيك شهر/محل خدمت راسكآهورا

 41621 آموزش زيست شناسي 1 زن
 41622 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان

 41623 آموزش زيست شناسي 1 زن كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كناركپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، 
 41624 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آباد

دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، 
 آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر

 41625 آموزش زيست شناسي 1 زن
 41626 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار

 41627 آموزش زيست شناسي 2 زن زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاشپرديس رسالت 
 41628 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالق

 41629 آموزش زيست شناسي 3 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهكپرديس رسالت زاهدان/ 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب 

 وسوران
 41630 آموزش زيست شناسي 3 زن

 41631 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوه
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت 

 نيكشهر
 41632 آموزش زيست شناسي 2 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامون  41633 آموزش زيست شناسي 3 مرد
خدمت پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل 

 هيرمند
 41634 آموزش زيست شناسي 3 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 
 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت بمپور

 41635 آموزش زيست شناسي 2 مرد
 41636 آموزش زيست شناسي 2 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت 

 41637 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت  پرديس شهيد مطهري زاهدان/

 دشتياري
 41638 آموزش زيست شناسي 2 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 
 خدمت دلگان الشار و آهوران نيك شهر/محل

 41639 آموزش زيست شناسي 2 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 

 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
 41640 آموزش زيست شناسي 4 مرد

 41641 آموزش زيست شناسي 3 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زابلپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت 
 41642 آموزش زيست شناسي 3 مرد 1پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 

زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت پرديس شهيد مطهري 
 سيب وسوران

 41643 آموزش زيست شناسي 2 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك  41644 شناسيآموزش زيست  3 مرد
 41645 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان

كنارك پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت  41646 آموزش زيست شناسي 2 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان  41647 آموزش زيست شناسي 2 مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستانادامه 

ظرفيت جنس  مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 41648 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آباد
شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروزپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي   41649 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت عشايري سيستان و بلوچستان  41650 آموزش زيست شناسي 1 مرد
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت   41651 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 
 الشارالشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت 

 41652 آموزش زيست شناسي 1 مرد
 41653 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوه

سرباز، فنوج و بخشهاي پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، 
 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت راسك

 41654 آموزش زيست شناسي 1 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 

 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت سرباز
 41655 شناسيآموزش زيست  1 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت 
 جالق

 41656 آموزش زيست شناسي 1 مرد
خدمت بنجارپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل   41657 آموزش زيست شناسي 1 مرد

 41658 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنت
سيب سوران، مهرستان/محل خدمت بم پشتپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان،   41659 آموزش زيست شناسي 2 مرد

 41660 آموزش زيست شناسي 2 مرد 2پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 
ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي  پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي

 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت فنوج
 41661 آموزش زيست شناسي 2 مرد

 41662 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوك آباد
 41663 آموزش شيمي 2 مرد مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت عشايري سيستان و بلوچستان پرديس شهيد بهشتي

 41664 آموزش شيمي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آباد
 41665 آموزش شيمي 2 مرد با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهر پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش

 41666 آموزش شيمي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت بنجار
مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار پرديس شهيد بهشتي 

 و آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
 41667 آموزش شيمي 2 مرد

 41668 آموزش شيمي 1 مرد 2پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 
 41669 آموزش شيمي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار

 41670 آموزش شيمي 2 مرد مهرستانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار 

 و آهوران نيك شهر/محل خدمت بمپور
 41671 آموزش شيمي 1 مرد

 41672 آموزش شيمي 1 مرد شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنتپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 41673 آموزش شيمي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالق

 41674 آموزش شيمي 1 مرد بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاشپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار 

 و آهوران نيك شهر/محل خدمت راسك
 41675 آموزش شيمي 1 مرد

 41676 آموزش شيمي 1 مرد 1مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه پرديس شهيد بهشتي 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار 

 و آهوران نيك شهر/محل خدمت سرباز
 41677 آموزش شيمي 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار 
 و آهوران نيك شهر/محل خدمت الشار

 41678 آموزش شيمي 1 مرد
 41679 آموزش شيمي 1 مرد خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوهپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي پرديس شهيد هاشمي
 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت راسك

 41680 آموزش شيمي 2 زن
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، نژاد مشهد/ پرديس شهيد هاشمي

 هيرمند/محل خدمت زهك
 41681 آموزش شيمي 2 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي
 سيب وسوران

 41682 آموزش شيمي 2 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي شهيد هاشميپرديس 

 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت الشار
 41683 آموزش شيمي 2 زن

 41684 آموزش شيمي 1 زن خدمت نوك آبادنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل پرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي پرديس شهيد هاشمي

 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت بمپور
 41685 آموزش شيمي 1 زن

 41686 آموزش شيمي 1 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاشنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي پرديس شهيد هاشمي

 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت سرباز
 41687 آموزش شيمي 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي شهيد هاشميپرديس 
 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر

 41688 آموزش شيمي 2 زن
نيكشهر، نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، پرديس شهيد هاشمي

 قصرقند/محل خدمت چابهار
 41689 آموزش شيمي 2 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستانادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي
 مهرستان

 41690 آموزش شيمي 2 زن
 41691 آموزش شيمي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آبادپرديس شهيد هاشمي

داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي
 قصرقند/محل خدمت نيكشهر

 41692 آموزش شيمي 2 زن
 41693 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت بم پشت

 41694 آموزش علوم تجربي 2 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالقپرديس شهيد بهشتي مشهد/ 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار 

 دلگانو آهوران نيك شهر/محل خدمت 
 41695 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار 
 و آهوران نيك شهر/محل خدمت راسك

 41696 آموزش علوم تجربي 2 مرد
داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با 

 و آهوران نيك شهر/محل خدمت سرباز
 41697 آموزش علوم تجربي 2 مرد

 41698 تجربيآموزش علوم  2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت عشايري سيستان و بلوچستان
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت 

 هيرمند
 41699 آموزش علوم تجربي 2 مرد

قصرقند/محل خدمت نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، پرديس شهيد هاشمي
 دشتياري

 41700 آموزش علوم تجربي 2 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي پرديس شهيد هاشمي

 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت راسك
 41701 آموزش علوم تجربي 2 زن

مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت نژاد پرديس شهيد هاشمي
 مهرستان

 41702 آموزش علوم تجربي 2 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي پرديس شهيد هاشمي

 محل خدمت بزمان/الشار و آهوران نيك شهر
 41703 آموزش علوم تجربي 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل پرديس شهيد هاشمي
 خدمت هيرمند

 41704 آموزش علوم تجربي 1 زن
 41705 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد سيستان و بلوچستان/محل خدمت سيب وسوران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و 
 آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر

 47019 آموزش ابتدايي 4 زن
زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و  پرديس رسالت

 آهوران نيك شهر/محل خدمت بزمان
 47020 آموزش ابتدايي 1 زن

 47021 آموزش ابتدايي 2 زن بم پشتپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و 

 آهوران نيك شهر/محل خدمت بمپور
 47022 آموزش ابتدايي 2 زن

 47023 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنتپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 47024 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت بنجار

 47025 آموزش ابتدايي 2 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالقپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با 
 47026 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار

 47027 آموزش ابتدايي 2 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاشپرديس رسالت زاهدان/ اولويت 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري  47028 آموزش ابتدايي 2 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با 
 آهوران نيك شهر/محل خدمت دلگان

 47029 آموزش ابتدايي 2 زن
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و 

 نيك شهر/محل خدمت راسكآهوران 
 47030 آموزش ابتدايي 3 زن

 47031 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زابل
 47032 آموزش ابتدايي 3 زن 1زاهدان .ناحيه  پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت

 47033 آموزش ابتدايي 3 زن 2پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 
 47034 آموزش ابتدايي 3 زن هيرمند/محل خدمت زهكپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 

 47035 آموزش ابتدايي 4 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان
بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، 

 آهوران نيك شهر/محل خدمت سرباز
 47036 آموزش ابتدايي 3 زن

 47037 آموزش ابتدايي 3 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب وسوران
 47038 آموزش ابتدايي 3 زن داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت عشايري سيستان و بلوچستانپرديس رسالت زاهدان/ مخصوص 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و 
 آهوران نيك شهر/محل خدمت فنوج

 47039 ابتداييآموزش  1 زن
 47040 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقند
 47041 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارك
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و 

 آهوران نيك شهر/محل خدمت الشار
 47042 آموزش ابتدايي 1 زن

 47043 آموزش ابتدايي 4 زن سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستانپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستانادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 47044 آموزش ابتدايي 1 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوهپرديس رسالت زاهدان/ اولويت 
 47045 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آباد

 47046 آموزش ابتدايي 2 زن شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوك آبادپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 47047 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهر

 47048 آموزش ابتدايي 2 زن شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروزپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 47049 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامون

داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با  47050 آموزش ابتدايي 5 زن
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 

 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
 47051 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 
 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت بزمان

 47052 آموزش ابتدايي 2 مرد
شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت بم پشتپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي   47053 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 
 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت بمپور

 47054 آموزش ابتدايي 2 مرد
 47055 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنت

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت بنجار  47056 آموزش ابتدايي 2 مرد
 47057 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالق

 47058 آموزش ابتدايي 3 مرد خدمت چابهارپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 
 47059 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش

قصرقند/محل خدمت پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، 
 دشتياري

 47060 آموزش ابتدايي 4 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 

 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت دلگان
 47061 آموزش ابتدايي 4 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي پرديس شهيد مطهري زاهدان/ 
 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت راسك

 47062 آموزش ابتدايي 5 مرد
 47063 آموزش ابتدايي 3 مرد خدمت زابلپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل 

 47064 آموزش ابتدايي 3 مرد 1پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 
 47065 آموزش ابتدايي 3 مرد 2پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك  47066 آموزش ابتدايي 6 مرد
 47067 آموزش ابتدايي 5 مرد مهرستان/محل خدمت سراوانپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 
 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت سرباز

 47068 آموزش ابتدايي 5 مرد
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت پرديس شهيد مطهري زاهدان/ 

 سيب وسوران
 47069 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت عشايري سيستان و بلوچستان  47070 آموزش ابتدايي 3 مرد
مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي پرديس شهيد 

 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت فنوج
 47071 آموزش ابتدايي 2 مرد

قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر،   47072 آموزش ابتدايي 4 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارك  47073 آموزش ابتدايي 4 مرد

ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت الشار

 47074 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان  47075 آموزش ابتدايي 6 مرد

 47076 آموزش ابتدايي 2 مرد شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوهپرديس 
 47077 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آباد

 47078 آموزش ابتدايي 3 مرد زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوك آبادپرديس شهيد مطهري 
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهر  47079 آموزش ابتدايي 4 مرد

مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروز پرديس شهيد  47080 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامون  47081 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 
 هيرمند/محل خدمت هيرمند

 47082 آموزش ابتدايي 7 مرد
 47101 آموزش تربيت بدني 1 زن قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و 
 آهوران نيك شهر/محل خدمت سرباز

 47102 آموزش تربيت بدني 1 زن
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياريپرديس رسالت زاهدان/ اولويت   47103 آموزش تربيت بدني 1 زن

 47118 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان
 47119 آموزش تربيت بدني 1 مرد شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس 

پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار 
 آهوران نيك شهر/محل خدمت سربازو 

 47120 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل 

 خدمت سيب وسوران
 47121 آموزش تربيت بدني 1 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستانادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار 
 و آهوران نيك شهر/محل خدمت دلگان

 47122 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و 

 آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
 47123 آموزش كودكان استثنايي 1 زن

بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمندپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان   47124 آموزش كودكان استثنايي 1 زن
 47125 آموزش كودكان استثنايي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش

 47126 آموزش كودكان استثنايي 1 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زابلپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با 
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 

 ايرانشهرالشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت 
 47134 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

 47135 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد رپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابها
 47136 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي

 47137 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زابل
داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهكپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با   47138 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، 

 41706 آموزش زيست شناسي 2 زن  خدمت سپيدانمرودشت/محل 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت سده  41707 آموزش زيست شناسي 2 زن

داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرمپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم،   41708 آموزش زيست شناسي 1 زن
 41709 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت گله دار

 41710 آموزش زيست شناسي 1 مرد شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت خفرپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 41711 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جويم

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ 
 مرودشت/محل خدمت درودزن

 41712 آموزش زيست شناسي 1 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت 

 سرچهان
 41713 آموزش زيست شناسي 1 مرد

 41714 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت گراش
قير و كارزين/محل خدمت ميمندپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد،   41715 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت خشت وكمارج  41716 آموزش شيمي 1 مرد
سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 مرودشت/محل خدمت زرقان
 41717 آموزش شيمي 1 مرد

 41718 آموزش شيمي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فراشبند
 41719 آموزش شيمي 1 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت 
 مشهدمرغاب (قادرآباد)

 41720 آموزش شيمي 1 مرد
 41721 آموزش شيمي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت آباده طشك

 41722 شيميآموزش  1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت قايميه
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، 

 كوار، مرودشت/محل خدمت ارسنجان
 41723 آموزش شيمي 2 زن

داراب، زرين دشت، الرستان /محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، 
 خدمت الرستان

 41724 آموزش شيمي 2 زن
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت 

 قيروكارزين
 41725 آموزش علوم تجربي 2 زن

 41726 آموزش علوم تجربي 1 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت سرچهانپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با 
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، 

 مرودشت/محل خدمت كوار
 41727 آموزش علوم تجربي 1 زن

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، 
 مرودشت/محل خدمت كوار

 41728 آموزش علوم تجربي 2 مرد
پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت اقليدپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات،   41729 آموزش علوم تجربي 2 مرد

 41730 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت قايميه
 41731 آموزش علوم تجربي 2 مرد شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت ني ريزپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 41732 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت خنج
 41733 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت اقليدتهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 41734 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت فيروزآباد -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مرودشت/محل خدمت ارژن (كوهمره سرخي )

 47148 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، 

 مرودشت/محل خدمت ارسنجان
 47149 آموزش ابتدايي 2 زن

 47150 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت استهبان
 47151 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت اشكنان

 47152 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت اقليد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان فارسادامه 
ظرفيت جنس  پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت   عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت اوز  47153 آموزش ابتدايي 1 زن
 47154 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آبادهپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47155 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت آباده طشك
 47156 آموزش ابتدايي 1 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت باالدهپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت 

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت بوانات  47157 آموزش ابتدايي 1 زن
باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت پرديس شهيد 

 بيرم
 47158 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، 
 امرودشت/محل خدمت بيض

 47159 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت 

 پاسارگاد
 47160 آموزش ابتدايي 1 زن

زرين دشت، الرستان /محل خدمت پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، 
 جهرم

 47161 آموزش ابتدايي 1 زن
 47162 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جويم

شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مرودشت/محل خدمت خرامه

 47163 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت 

 خرم بيد
 47164 آموزش ابتدايي 1 زن

 47165 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت خشت وكمارج
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت 

 خفر
 47166 ابتداييآموزش  1 زن

 47167 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت خنج
 47168 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، 
 مرودشت/محل خدمت درودزن

 47169 آموزش ابتدايي 2 زن
 47170 آموزش ابتدايي 1 زن كازرون، ممسني/محل خدمت دشمن زياريپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، 

 47171 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت رستم
سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 مرودشت/محل خدمت زرقان
 47172 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت 
 زرين دشت

 47173 آموزش ابتدايي 2 زن
شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، پرديس شهيد باهنر 

 مرودشت/محل خدمت سپيدان
 47174 آموزش ابتدايي 1 زن

 47175 آموزش ابتدايي 2 زن سده پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت 

 سرچهان
 47176 آموزش ابتدايي 1 زن

ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، 
 مرودشت/محل خدمت سروستان

 47177 آموزش ابتدايي 1 زن
 47178 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت ششده وقره بالغ

 47179 آموزش ابتدايي 1 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت شيب كوهپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت 
 47180 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت عالمرودشت

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت پرديس شهيد باهنر شيراز/ 
 فراشبند

 47181 آموزش ابتدايي 1 زن
 47182 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت فرگ

 47183 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت فسا
پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآبادشهرستانهاي فراشبند، 
 47184 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت قايميه

 47185 آموزش ابتدايي 1 زن
باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد 

 شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت قيروكارزين
 47186 آموزش ابتدايي 1 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت كازرون

 47187 آموزش ابتدايي 2 زن
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، 

 مرودشت/محل خدمت كامفيروز
 47188 ابتداييآموزش  1 زن

پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت كهمره

 47189 آموزش ابتدايي 1 زن
سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 مرودشت/محل خدمت كوار
 47190 آموزش ابتدايي 1 زن

 47191 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت گراش
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان فارسادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47192 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت گله دار
شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستانپرديس شهيد باهنر   47193 آموزش ابتدايي 1 زن

 47194 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد
شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار،  پرديس

 مرودشت/محل خدمت مرودشت
 47195 آموزش ابتدايي 1 زن

بيد/محل خدمت پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم 
 مشهدمرغاب (قادرآباد)

 47196 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت ممسني
 47197 آموزش ابتدايي 1 زن

 47198 آموزش ابتدايي 1 زن شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت مهرپرديس شهيد باهنر 
پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 كارزين/محل خدمت ميمندشهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و 
 47199 آموزش ابتدايي 1 زن

 47200 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت ني ريز
با داوطلبان بومي  پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش

 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت ارژن (كوهمره سرخي )
 47201 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت ارسنجانشهرستانهاي سپيدان، 

 47202 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت استهبان
 47203 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت اشكنان

 47204 آموزش ابتدايي 1 مرد
پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت

 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت اقليد
 47205 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 /محل خدمت اوز شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان

 47206 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده
 47207 آموزش ابتدايي 2 مرد

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد رجايي شيراز
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت آباده طشك

 47208 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت بابامنيرماهورميالتي
 47209 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت باالده

 47210 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت بوانات
 47211 آموزش ابتدايي 1 مرد

شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت بيرم

 47212 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت بيضاشهرستانهاي سپيدان، 
 47213 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت پاسارگاد

دمر  47214 آموزش ابتدايي 1 
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرم
 47215 آموزش ابتدايي 1 مرد

شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جويم

 47216 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 ن، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت خرامهشهرستانهاي سپيدان، ارسنجا
 47217 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت خرم بيد

 47218 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت خشت وكمارج
 47219 آموزش ابتدايي 2 مرد

شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت خفر

 47220 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 خدمت خنج شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل
 47221 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب

 47222 آموزش ابتدايي 2 مرد
مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل 

 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت درودزن
 47223 آموزش ابتدايي 2 مرد

اوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با د
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت دشمن زياري

 47224 آموزش ابتدايي 1 مرد
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شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي 
 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت رستم

 47225 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت زرقان
 47226 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 زرين دشتشهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت 

 47227 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت سپيدان
 47228 آموزش ابتدايي 1 مرد

رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت سده

 47229 آموزش ابتدايي 2 مرد
پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت 

 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت سرچهان
 47230 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ن، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت سروستانشهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستا

 47231 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت ششده وقره بالغ
 47232 آموزش ابتدايي 1 مرد

شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت شيب كوه

 47233 آموزش ابتدايي 1 مرد
استان پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ مخصوص داوطلبان بومي 

 فارس/محل خدمت عشايري فارس
 47234 آموزش ابتدايي 5 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت عالمرودشت

 47235 آموزش ابتدايي 1 مرد
شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي 

 شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فراشبند
 47236 آموزش ابتدايي 2 مرد

داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت فرگ

 47237 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت فسا
 47238 ابتداييآموزش  2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد

 47239 آموزش ابتدايي 1 مرد
شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت قايميه
 47240 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 كارزين/محل خدمت قيروكارزين شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و

 47241 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت كازرون
 47242 آموزش ابتدايي 2 مرد

تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (محل 
 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت كامفيروز

 47243 آموزش ابتدايي 1 مرد
پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت 

 شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت كهمره
 47244 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مرودشت/محل خدمت كوارشهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، 

 47245 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت گراش
 47246 آموزش ابتدايي 2 مرد

مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت گله دار

 47247 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستانشهرستانهاي جهرم، 
 47248 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد

 47249 آموزش ابتدايي 1 مرد
رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد 

 شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت مرودشت
 47250 آموزش ابتدايي 1 مرد

اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي 
 شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت مشهدمرغاب (قادرآباد)

 47251 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 ستم، كازرون، ممسني/محل خدمت ممسنيشهرستانهاي ر
 47252 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت مهر

 47253 آموزش ابتدايي 1 مرد
(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز 

 شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت ميمند
 47254 آموزش ابتدايي 1 مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان فارسادامه 
ظرفيت جنس  بومي/ محل خدمت دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت ني ريز

 47255 آموزش ابتدايي 2 مرد
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت  الهدي صدر بوشهر/ اولويتپرديس بنت 
 قيروكارزين

 47268 آموزش تربيت بدني 1 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، پرديس بنت 

 مرودشت/محل خدمت كامفيروز
 47269 آموزش تربيت بدني 1 زن

 47270 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت عشايري فارس
 47289 آموزش كودكان استثنايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرم
 47290 آموزش كودكان استثنايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده

 47304 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد كازرون، ممسني/محل خدمت ممسنيپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، 
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت ميمند  47305 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

 47306 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت كازرونپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با 
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرم  47307 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، پرديس شهيد 
 مرودشت/محل خدمت ارسنجان

 47324 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد
 47325 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد استهبانپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت 

 47326 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت اشكنان
آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آبادهپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد،   47328 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
 41735 آموزش زيست شناسي 2 مرد  پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهرا

 41736 آموزش زيست شناسي 1 مرد 1اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه  پرديس شهيد رجايي
 41737 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيك

 41738 آموزش زيست شناسي 1 مرد با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت رودبارشهرستانپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش 
 41739 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت شال

 41740 آموزش زيست شناسي 1 مرد شهرستان البرز/محل خدمت البرز پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
 41741 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان

 41742 آموزش زيست شناسي 1 زن تاكستان/محل خدمت ضياءآبادپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 41743 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورين

 41744 آموزش زيست شناسي 1 زن تاكستان/محل خدمت خرمدشتپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 41745 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج

داوطلبان بومي شهرستان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با 
 2قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه 

 41746 آموزش شيمي 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 آوج /محل خدمت آوج
 41747 آموزش شيمي 1 مرد

مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل
 البرز/محل خدمت البرز

 41748 آموزش شيمي 1 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 تاكستان/محل خدمت خرمدشت
 41749 شيميآموزش  1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 البرز/محل خدمت البرز

 41750 آموزش شيمي 1 زن
ن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستا

 تاكستان/محل خدمت اسفرورين
 41751 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 تاكستان/محل خدمت ضياءآباد

 41752 آموزش شيمي 1 زن
تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت 

 1قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه 
 41753 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 آبيك/محل خدمت آبيك

 41754 آموزش شيمي 1 زن
تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين پرديس نسيبه 

 زهرا /محل خدمت بوئين زهرا
 41755 آموزش شيمي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 خدمت تاكستان تاكستان/محل

 41756 آموزش شيمي 1 زن
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهرا
 41757 آموزش علوم تجربي 2 مرد

شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 1قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه 

 41758 آموزش علوم تجربي 2 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 تاكستان/محل خدمت تاكستان
 41759 تجربي آموزش علوم 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 البرز/محل خدمت البرز

 41760 آموزش علوم تجربي 2 زن
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 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوينادامه 

ظرفيت جنس  داوطلبان بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 47335 آموزش ابتدايي 2 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورين پرديس بنت
 47336 آموزش ابتدايي 2 زن البرزالهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل خدمت  پرديس بنت
 47337 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيك پرديس بنت
 47338 ابتداييآموزش  1 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهرا پرديس بنت
 47339 آموزش ابتدايي 3 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان پرديس بنت
 47340 آموزش ابتدايي 2 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت خرمدشت پرديس بنت

 47341 آموزش ابتدايي 2 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت شال بنتپرديس 
 47342 آموزش ابتدايي 2 زن الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت ضياءآباد پرديس بنت
 47343 آموزش ابتدايي 1 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت طارم سفلي الهدي صدر قزوين/ پرديس بنت
 47344 آموزش ابتدايي 1 زن 1الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه  پرديس بنت

 47345 آموزش ابتدايي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورينپرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با 
 47346 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل خدمت البرز

 47347 آموزش ابتدايي 2 مرد خدمت آبيكپرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل 
 47348 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج

 47349 ابتداييآموزش  3 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهرا
 47350 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان

 47351 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت خرمدشت
 47352 آموزش ابتدايي 1 مرد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت رودبارالموتپرديس شهيد 

 47353 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت رودبارشهرستان
 47354 آموزش ابتدايي 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت شالپرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت 

 47355 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت ضياءآباد
 47356 آموزش ابتدايي 1 مرد شهرستان قزوين/محل خدمت طارم سفليپرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47357 آموزش ابتدايي 2 مرد 1پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه 
 47358 آموزش ابتدايي 1 مرد 2قزوين ناحيه پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت 

 47359 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهرا
 47361 تربيت بدنيآموزش  1 زن پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت خرمدشت
 47362 آموزش تربيت بدني 1 زن پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورين

 47368 آموزش كودكان استثنايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهراپرديس بنت 
 47369 آموزش كودكان استثنايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستانپرديس بنت 

 47372 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان

 مخصوص داوطلبان بومي استان قم
 41761 آموزش زيست شناسي 2 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت جعفرآباد
 41762 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت خلجستان

 41763 آموزش زيست شناسي 1 مرد مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو) پرديس شهيد باهنر اصفهان/
 41764 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)

 41765 آموزش زيست شناسي 1 زن بومي استان قم/محل خدمت جعفرآباد پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل 

 3خدمت قم .ناحيه 
 41766 آموزش علوم تجربي 2 مرد

عالي شهيدبهشتي تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش 
 2خدمت قم .ناحيه 

 41767 آموزش علوم تجربي 2 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت 

 3قم .ناحيه 
 41768 آموزش علوم تجربي 2 زن

 41769 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد 1تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه  -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 
 47373 آموزش ابتدايي 3 مرد اله طالقاني قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت جعفرآبادپرديس آيت
 47374 آموزش ابتدايي 2 مرد بومي استان قم/محل خدمت خلجستاناله طالقاني قم/ مخصوص داوطلبان پرديس آيت
 47375 آموزش ابتدايي 3 مرد اله طالقاني قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)پرديس آيت
 47376 آموزش ابتدايي 2 مرد 1اله طالقاني قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه پرديس آيت
 47377 آموزش ابتدايي 1 مرد 2اله طالقاني قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه پرديس آيت
 47378 آموزش ابتدايي 1 مرد 3اله طالقاني قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه پرديس آيت
 47379 آموزش ابتدايي 2 مرد 4مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه اله طالقاني قم/ پرديس آيت

 47380 آموزش ابتدايي 6 زن پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت جعفرآباد
 47381 ابتدايي آموزش 4 زن پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت خلجستان

 47382 آموزش ابتدايي 6 زن پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)
 47383 آموزش ابتدايي 2 زن 1پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه 

 47384 آموزش ابتدايي 2 زن 2مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه پرديس حضرت معصومه(س) قم/ 
 47385 آموزش ابتدايي 2 زن 3پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه 
 47386 آموزش ابتدايي 2 زن 4پرديس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه 

 47387 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)
 47388 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت جعفرآباد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  داوطلبان بومي استان قممخصوص ادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47389 آموزش تربيت بدني 1 زن 2پرديس نسيبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه 
 47392 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 3مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه پرديس شهيد باهنر اصفهان/ 

 47393 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 4پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه 
 47394 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 1خدمت قم .ناحيه پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 3قم/محل خدمت قم .ناحيه 

 47396 آموزش كودكان استثنايي 1 زن

تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ مخصوص داوطلبان بومي استان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل 
 4قم/محل خدمت قم .ناحيه 

 47397 آموزش كودكان استثنايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 1يه قم/محل خدمت قم .ناح

 47398 آموزش كودكان استثنايي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
 41770 آموزش زيست شناسي 2 زن  پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت مريوان

 41771 آموزش شيمي 2 مرد بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كاميارانپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 41772 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت مريوان

 41773 آموزش علوم تجربي 2 مرد شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت ديواندرهپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 41774 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت مريوان

 41775 آموزش علوم تجربي 2 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقزپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با 
 41776 آموزش علوم تجربي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت قروه

 41777 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد داوطلبان بومي استان كردستان/محل خدمت بيجارتهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 47404 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانهپرديس بنت 
 47405 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت بيجارالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت 
 47406 آموزش ابتدايي 2 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت دهگالنپرديس بنت 
 47407 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت ديواندرهالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت 
 47408 آموزش ابتدايي 2 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقزپرديس بنت 
 47409 آموزش ابتدايي 5 زن 1شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت 
 47410 آموزش ابتدايي 2 زن 2الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه پرديس بنت 
 47411 آموزش ابتدايي 2 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت قروهالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با پرديس بنت 
 47412 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كاميارانپرديس بنت 
 47413 آموزش ابتدايي 2 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت مريوانالهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با پرديس بنت 
 47414 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت سروآبادپرديس بنت 

 47415 آموزش ابتدايي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانهپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با 
 47416 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت بيجار

 47417 آموزش ابتدايي 1 مرد شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت دهگالنپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 47418 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت ديواندره

 47419 آموزش ابتدايي 1 مرد بانه، سقز/محل خدمت زيويهپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47420 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت سروآباد

 47421 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت سريش آباد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل
 47422 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقز

 47423 آموزش ابتدايي 4 مرد 1ناحيه پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج 
 47424 آموزش ابتدايي 3 مرد 2پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه 

 47425 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت قروه
 47426 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كامياران

 47427 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت كراني
 47428 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كالترزان
 47429 ابتداييآموزش  3 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت مريوان
 47430 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت موچش
 47431 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت دهگالن

 47432 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت قروه
 47433 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت زيويه

 47434 آموزش تربيت بدني 1 مرد شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت بيجارپرديس 
پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقز
 47435 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كامياران

 47436 آموزش تربيت بدني 1 زن

شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي
 شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت ديواندره

 47437 آموزش تربيت بدني 1 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 41778 آموزش زيست شناسي 1 زن  پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان
 41779 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت زرند

 41780 آموزش زيست شناسي 2 مرد شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بمپرديس 
 41781 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان

 41782 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجان
 41783 آموزش شيمي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان

 41784 آموزش شيمي 1 مرد شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بمپرديس 
 41785 آموزش شيمي 2 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت بردسيرپرديس شهيد هاشمي

 41786 آموزش شيمي 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت كوهبنانهاشميپرديس شهيد 
 41787 آموزش علوم تجربي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت ارزوئيه

شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل پرديس 
 خدمت قلعه گنج

 41788 آموزش علوم تجربي 1 زن
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، 

 منوجان/محل خدمت رودبار
 41789 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، 
 منوجان/محل خدمت كهنوج

 41790 آموزش علوم تجربي 2 مرد
 41791 آموزش علوم تجربي 2 مرد بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابكپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 41792 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجان
داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت راورتهران/ اولويت پذيرش با  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   41793 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد

 47449 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت ارزوئيه
 47450 آموزش ابتدايي 1 مرد طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت انارپرديس خواجه نصير الدين 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت بافت  47451 آموزش ابتدايي 1 مرد
نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت بردسير پرديس خواجه  47452 آموزش ابتدايي 1 مرد

 47453 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بم
 47454 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت رابر
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت راور  47455 آموزش ابتدايي 1 مرد

 47456 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت راين
 47457 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، 
 كهنوج، منوجان/محل خدمت رودبار

 47458 آموزش ابتدايي 5 مرد
شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 ريگان/محل خدمت ريگان
 47459 آموزش ابتدايي 3 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت زرند  47460 آموزش ابتدايي 3 مرد
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت  پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت

 سيرجان
 47461 آموزش ابتدايي 3 مرد

 47462 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت شهداد
 47463 آموزش ابتدايي 3 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابكپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر، سيرجان، جيرفت، 
 گان، فهرج، نرماشير/محل خدمت عشايري كرمانرودبارجنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، منوجان، كهنوج، بم، ري

 47464 آموزش ابتدايي 4 مرد
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، 

 كهنوج، منوجان/محل خدمت فارياب
 47465 آموزش ابتدايي 1 مرد

طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، پرديس خواجه نصير الدين 
 ريگان/محل خدمت فهرج

 47466 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، 

 كهنوج، منوجان/محل خدمت قلعه گنج
 47467 آموزش ابتدايي 2 مرد

 47468 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت كشكوئيه
فارياب، قلعه گنج، پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، 

 كهنوج، منوجان/محل خدمت كهنوج
 47469 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت 
 كوهبنان

 47470 آموزش ابتدايي 1 مرد
 47471 آموزش ابتدايي 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت گلبافپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، 
 كهنوج، منوجان/محل خدمت منوجان

 47472 آموزش ابتدايي 1 مرد
نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، پرديس خواجه 

 ريگان/محل خدمت نرماشير
 47473 آموزش ابتدايي 2 مرد

 47474 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت نوق
 47475 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت ارزوئيه

 47476 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت انار
 47477 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت بافت
 47478 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت بردسير

 47479 آموزش ابتدايي 2 زن شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بمپرديس 
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47480 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت راور
 47481 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت راين

 47482 آموزش ابتدايي 2 زن باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجانپرديس شهيد 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل 

 خدمت رودبار
 47483 آموزش ابتدايي 3 زن

 47484 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت ريگان
 47485 آموزش ابتدايي 3 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت زرند
 47486 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجان

 47487 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت شهداد
كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل پرديس شهيد باهنر 

 خدمت فارياب
 47488 آموزش ابتدايي 1 زن

 47489 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت فهرج
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل 

 خدمت قلعه گنج
 47490 آموزش ابتدايي 2 زن

 47491 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت كشكوئيه
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل 

 خدمت كهنوج
 47492 آموزش ابتدايي 1 زن

 47493 آموزش ابتدايي 1 زن راور/محل خدمت كوهبنان پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان،
 47494 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت گلباف

كهنوج، منوجان/محل پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، 
 خدمت منوجان

 47495 آموزش ابتدايي 1 زن
 47496 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت نرماشير

 47497 آموزش ابتدايي 1 زن رفسنجان، انار/محل خدمت نوقپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47499 آموزش تربيت بدني 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجان

قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، 
 خدمت قلعه گنج

 47500 آموزش تربيت بدني 1 زن
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل 

 خدمت رودبار
 47502 آموزش تربيت بدني 1 زن

 47503 آموزش تربيت بدني 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت ريگانپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت 
 47504 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابك

 47505 آموزش تربيت بدني 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت جيرفتپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت 
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، 

 منوجان/محل خدمت رودبار
 47506 آموزش تربيت بدني 1 مرد

 47507 آموزش تربيت بدني 1 مرد شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان، راور/محل خدمت كوهبنان پرديس

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
 41794 آموزش زيست شناسي 1 مرد  پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گواور

 41795 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم آباد
 41796 زيست شناسيآموزش  2 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب

 41797 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/محل خدمت ثالث باباجاني
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 داالهو/محل خدمت كرندغرب
 41798 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 پاوه/محل خدمت پاوه (اورامانات )

 41799 آموزش زيست شناسي 2 زن
عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش 

 پاوه/محل خدمت باينگان
 41800 آموزش شيمي 2 زن

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم آباد

 41801 آموزش علوم تجربي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 گيالنغرب/محل خدمت گيالنغرب
 41802 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرپل  پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت
 ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب

 41803 آموزش علوم تجربي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث 

 باباجاني/محل خدمت ثالث باباجاني
 41804 آموزش علوم تجربي 2 زن

 41805 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه/محل خدمت بيستون -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 47531 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت هرسين

 47532 آموزش ابتدايي 3 مرد كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم آبادپرديس شهيد رجايي 
 47533 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت باينگان

 47534 آموزش ابتدايي 1 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت بيستونپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ 
 47535 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت پاوه (اورامانات )

 47536 آموزش ابتدايي 1 مرد داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/محل خدمت ثالث باباجانيپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاهادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47537 آموزش ابتدايي 2 مرد  كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان جوانرود/محل خدمت جوانرودپرديس شهيد رجايي 
 47538 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت حميل

 47539 آموزش ابتدايي 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت دينورپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت 
 47540 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان روانسر/محل خدمت روانسر

 47541 آموزش ابتدايي 2 مرد شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهابپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 47542 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/محل خدمت سنقركليايي

 47543 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت صحنهپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل 
 47544 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قصرشيرين/محل خدمت قصرشيرين

 47545 آموزش ابتدايي 2 مرد 1پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
 47546 آموزش ابتدايي 3 مرد 2پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
 47547 آموزش ابتدايي 4 مرد 3پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 

 47548 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت كرندغرب
 47549 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كنگاور/محل خدمت كنگاور
 47550 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت گهواره

 47551 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گواور
 47552 آموزش ابتدايي 2 مرد كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گيالنغربپرديس شهيد رجايي 

 47553 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت ماهيدشت
 47563 آموزش ابتدايي 1 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت هرسينپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت 

 47564 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گيالنغرب
 47565 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستان كنگاور/محل خدمت كنگاورپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 47566 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت گهواره
 47567 آموزش ابتدايي 2 زن خدمت اسالم آبادپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل 

 47568 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت پاوه (اورامانات )
 47569 آموزش ابتدايي 1 زن ثالث باباجانيپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/محل خدمت 

 47570 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان جوانرود/محل خدمت جوانرود
 47571 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت حميل

 47572 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان روانسر/محل خدمت روانسر
 47573 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب

 47574 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/محل خدمت سنقركليايي
 47575 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قصرشيرين/محل خدمت قصرشيرين

 47576 آموزش ابتدايي 1 زن 1كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس شهيد صدوقي 
 47577 آموزش ابتدايي 1 زن 2پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 

 47578 آموزش ابتدايي 1 زن 3كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس شهيد صدوقي 
 47582 آموزش تربيت بدني 1 مرد 1پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 

 47583 آموزش تربيت بدني 1 مرد 2سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس شهيد مدرس 
 47584 آموزش تربيت بدني 1 مرد 3پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 

طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس عالمه 
 شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب

 47585 آموزش تربيت بدني 1 زن
پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستان پاوه/محل خدمت پاوه (اورامانات )
 47586 آموزش تربيت بدني 1 زن

 47593 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 1الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس بنت 
 47596 آموزش كودكان استثنايي 2 مرد 1بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه وبويراحمد
 41806 آموزش زيست شناسي 2 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت گچساران
 41807 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج
 41808 آموزش شيمي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج

 41809 آموزش علوم تجربي 2 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج
 41810 آموزش علوم تجربي 2 مرد پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج

 41811 آموزش علوم تجربي 2 مرد شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت گچسارانپرديس 
 47600 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت لوداب

 47601 آموزش ابتدايي 1 مرد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت مارگونپرديس شهيد 
 47602 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج

 47603 آموزش ابتدايي 1 مرد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت گچسارانپرديس شهيد 
 47604 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهمئي/محل خدمت بهمئي

 47605 آموزش ابتدايي 1 مرد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت چاروساپرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ 
 47606 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت دنا

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشت پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ 
 (كهكيلويه )

 47607 آموزش ابتدايي 1 مرد
 47608 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت ديشموك
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 مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه وبويراحمدادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 47621 ابتداييآموزش  3 زن پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج
 47622 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت گچساران

 47623 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشت (كهكيلويه )
 47624 آموزش تربيت بدني 1 زن الهدي صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت ياسوجپرديس بنت 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت 
 دهدشت (كهكيلويه )

 47626 آموزش تربيت بدني 1 مرد
 47627 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج

 47628 آموزش كودكان استثنايي 1 زن پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 41812 آموزش زيست شناسي 2 مرد  شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت كالله
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت گرگان
 41813 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت 
 شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 41814 آموزش زيست شناسي 1 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق 

 ق قالقال، تركمن، گميشان/محل خدمت آ
 41815 آموزش زيست شناسي 2 زن

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت علي آباد

 41816 آموزش شيمي 2 مرد
مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل 

 شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت گرگان
 41817 آموزش شيمي 2 مرد

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل پرديس شهيد هاشمي
 گنبدكاووسخدمت 

 41818 آموزش شيمي 2 زن
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت بندرتركمن  41819 آموزش علوم تجربي 2 مرد

 41820 آموزش علوم تجربي 2 مرد گز/محل خدمت گرگانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل پرديس شهيد هاشمي

 خدمت آزادشهر
 41821 آموزش علوم تجربي 2 زن

شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي
 خدمت گاليكش

 41822 آموزش علوم تجربي 2 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت گرگانپرديس شهيد هاشمي  41823 آموزش علوم تجربي 2 زن

 41824 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان/محل خدمت گنبدكاووس -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد 
اي گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله خامنهپرديس آيت

 خدمت كاللهشهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل 
 47634 آموزش ابتدايي 2 مرد

اي گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله خامنهپرديس آيت
 شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گاليكش

 47635 آموزش ابتدايي 3 مرد
 47636 آموزش ابتدايي 9 مرد گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت گرگاناي اله خامنهپرديس آيت
اي گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله خامنهپرديس آيت

 خدمت گميشانشهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل 
 47637 آموزش ابتدايي 1 مرد

اي گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله خامنهپرديس آيت
 شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس

 47638 آموزش ابتدايي 6 مرد
اي گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي خامنهاله پرديس آيت

 شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت مراوه تپه
 47639 آموزش ابتدايي 2 مرد

آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اله خامنهپرديس آيت
 خدمت مينودشت

 47640 آموزش ابتدايي 2 مرد
اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل اله خامنهپرديس آيت

 خدمت آزادشهر
 47641 آموزش ابتدايي 3 مرد

گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اي اله خامنهپرديس آيت
 شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت آق قال

 47642 آموزش ابتدايي 2 مرد
بومي اي گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان اله خامنهپرديس آيت

 شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت بندرتركمن
 47643 آموزش ابتدايي 1 مرد

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت اله خامنهپرديس آيت
 بندرگز

 47644 آموزش ابتدايي 1 مرد
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل اي گرگان/ اله خامنهپرديس آيت
 خدمت راميان

 47645 آموزش ابتدايي 2 مرد
اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل اله خامنهپرديس آيت

 خدمت علي آباد
 47646 ابتداييآموزش  3 مرد

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل 
 خدمت كالله

 47649 آموزش ابتدايي 2 زن
كالله، مراوه تپه/محل پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، 

 خدمت گاليكش
 47650 آموزش ابتدايي 2 زن
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 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستانادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت گرگانپرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با   47651 آموزش ابتدايي 9 زن
 47652 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت گميشان

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل  پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت
 خدمت گنبدكاووس

 47653 آموزش ابتدايي 6 زن
پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل 

 خدمت مراوه تپه
 47654 ابتداييآموزش  2 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل 
 خدمت مينودشت

 47655 آموزش ابتدايي 2 زن
آباد، مينودشت/محل پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي 

 خدمت آزادشهر
 47656 آموزش ابتدايي 2 زن

 47657 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت آق قال
شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 بندرتركمن
 47658 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت بندرگز  47659 آموزش ابتدايي 1 زن
داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با 

 خدمت راميان
 47660 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل 
 خدمت علي آباد

 47661 آموزش ابتدايي 3 زن
اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل اله خامنهآيتپرديس 

 خدمت مينودشت
 47662 آموزش تربيت بدني 1 مرد

 47663 آموزش تربيت بدني 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت آق قالاله خامنهپرديس آيت
اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت گميشاناله خامنهپرديس آيت  47664 آموزش تربيت بدني 1 مرد
گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، اله خامنهپرديس آيت
 خدمت كالله

 47665 آموزش تربيت بدني 1 مرد
اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل اله خامنهپرديس آيت

 خدمت مراوه تپه
 47666 آموزش تربيت بدني 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل  اي گرگان/اله خامنهپرديس آيت
 خدمت گنبدكاووس

 47667 آموزش تربيت بدني 1 مرد
اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت اله خامنهپرديس آيت

 گرگان
 47668 بدنيآموزش تربيت  1 مرد

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل اله خامنهپرديس آيت
 خدمت آزادشهر

 47669 آموزش تربيت بدني 1 مرد
آباد، مينودشت/محل  اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علياله خامنهپرديس آيت
 خدمت راميان

 47670 آموزش تربيت بدني 1 مرد
اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل اله خامنهپرديس آيت

 خدمت علي آباد
 47671 آموزش تربيت بدني 1 مرد

با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت نژاد مشهد/ اولويت پذيرش پرديس شهيد هاشمي
 گرگان

 47672 آموزش تربيت بدني 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل پرديس شهيد هاشمي
 خدمت گنبدكاووس

 47673 آموزش تربيت بدني 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت شهيد هاشميپرديس 
 گرگان

 47677 آموزش كودكان استثنايي 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با 

 41825 آموزش زيست شناسي 1 مرد  شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت صومعه سرا
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت ماسال وشاندرمن
 41826 زيست شناسيآموزش  1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 طوالش/محل خدمت حويق

 41827 آموزش زيست شناسي 1 مرد
با داوطلبان بومي شهرستان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش 

 آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت تالش
 41828 آموزش زيست شناسي 2 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 الهيجان، سياهكل/محل خدمت رودبنه

 41829 شناسيآموزش زيست  1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 رودبار/محل خدمت عمارلو
 41830 آموزش زيست شناسي 2 زن

مي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو
 آستانه اشرفيه، كياشهر/محل خدمت آستانه اشرفيه

 41831 آموزش زيست شناسي 2 زن
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 رودبار/محل خدمت رودبار
 41832 آموزش شيمي 2 مرد

 41833 آموزش علوم تجربي 2 مرد اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت آستاراپرديس عالمه 
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 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالنادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  رشتهعنوان 
كدرشته 
  محل

 41834 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت بندرانزلي
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل 

 خدمت تالش
 41835 آموزش علوم تجربي 2 زن

 41836 آموزش علوم تجربي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رحمت آبادبلوكات
 41837 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن/محل خدمت تالش -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 47691 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت اتاق ور
 47692 ابتداييآموزش  1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت املش

 47693 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت آستارا
 47694 آموزش ابتدايي 1 مرد اشرفيهپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل خدمت آستانه 
 47695 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت بندرانزلي

 47696 آموزش ابتدايي 5 مرد طوالش/محل خدمت تالشپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان 
 47697 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت چابكسر

 47698 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت حويقپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل 
 47699 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رودسر
 47700 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت سنگر

 47701 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت سياهكل
 47702 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت شفت

 47703 آموزش ابتدايي 1 مرد رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت صومعه سراپرديس امام علي(ع) 
 47704 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت عمارلو

 47705 آموزش ابتدايي 2 مرد با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت فومنپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش 
 47706 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت كالچاي

 47707 آموزش ابتدايي 2 مرد لنگرود، املش/محل خدمت لنگرودپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47708 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت ماسال وشاندرمن

 47709 آموزش ابتدايي 2 مرد الهيجان، سياهكل/محل خدمت الهيجانپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 47710 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت ديلمان

 47711 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت رحيم آبادپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل 
 47712 آموزش ابتدايي 4 مرد 1پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت .ناحيه 
 47713 ابتداييآموزش  4 مرد 2پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت .ناحيه 

 47714 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهر
 47715 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رودبار

 47716 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت لنگرودپرديس بنت 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت ماسال پرديس بنت 
 وشاندرمن

 47717 آموزش ابتدايي 1 زن
 47718 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت الهيجانپرديس بنت 
 47719 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت فومنپرديس بنت 
 47720 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت سنگرپرديس بنت 
 47721 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت سياهكلپرديس بنت 
 47722 آموزش ابتدايي 1 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت شفتالهدي صدر رشت/ اولويت پرديس بنت 
 47723 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت صومعه سراپرديس بنت 

داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با پرديس بنت 
 طوالش/محل خدمت حويق

 47724 آموزش ابتدايي 1 زن
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان پرديس بنت 

 طوالش/محل خدمت تالش
 47725 آموزش ابتدايي 2 زن

 47726 آموزش ابتدايي 1 زن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت بندرانزليالهدي صدر رشت/ پرديس بنت 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت پرديس بنت 

 آستارا
 47727 آموزش ابتدايي 1 زن

 47728 آموزش ابتدايي 2 زن 1الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت .ناحيه پرديس بنت 
 47729 آموزش ابتدايي 2 زن 2الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت .ناحيه پرديس بنت 
 47730 آموزش ابتدايي 1 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهرالهدي صدر رشت/ اولويت پرديس بنت 
 47731 آموزش ابتدايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رودبارپرديس بنت 
 47748 آموزش تربيت بدني 1 مرد با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت خماماي گرگان/ اولويت پذيرش اله خامنهپرديس آيت
 47749 آموزش تربيت بدني 1 مرد اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رحمت آبادبلوكاتاله خامنهپرديس آيت

 47753 آموزش تربيت بدني 1 زن شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل خدمت بندركياشهرپرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 47754 آموزش كودكان استثنايي 1 زن الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت الهيجانپرديس بنت 
 47755 آموزش كودكان استثنايي 2 زن 2با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت .ناحيه الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش پرديس بنت 

 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
 41838 آموزش زيست شناسي 2 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت نورآباد(دلفان )

 41839 آموزش زيست شناسي 1 مرد شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ازناپرديس 
 41840 زيست شناسيآموزش  1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد
 41841 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورود
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  مخصوص داوطلبان بومي استان لرستانادامه 
ظرفيت جنس  بومي/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان   عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 41842 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورود
تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي 

 1شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه 
 41843 آموزش شيمي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت اليگودرزشهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل 

 41844 آموزش شيمي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد
 41845 آموزش شيمي 2 مرد

آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز 
 1شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه 

 41846 آموزش علوم تجربي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجردشهرستانهاي ازنا، 
 41847 آموزش علوم تجربي 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز

 41848 آموزش علوم تجربي 2 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، 

 بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد
 41849 آموزش علوم تجربي 2 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا،  پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با
 بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز

 41850 آموزش علوم تجربي 2 زن
آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت اله كمالوند خرمپرديس آيت

 پلدختر(مالوي )
 47773 آموزش ابتدايي 1 زن

 47774 آموزش ابتدايي 1 زن آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت نورآباد(دلفان )اله كمالوند خرمآيتپرديس 
آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت اله كمالوند خرمپرديس آيت
 كوهدشت

 47775 ابتداييآموزش  1 زن
1آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه اله كمالوند خرمپرديس آيت  47776 آموزش ابتدايي 4 زن
2آباد.ناحيه آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم اله كمالوند خرمپرديس آيت  47777 آموزش ابتدايي 3 زن
آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با اله كمالوند خرمپرديس آيت

 داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورود
 47778 آموزش ابتدايي 1 زن

آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با خرم اله كمالوندپرديس آيت
 داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ازنا

 47779 آموزش ابتدايي 1 زن
بروجرد)/ اولويت پذيرش با آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) اله كمالوند خرمپرديس آيت

 داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اشترينان
 47780 آموزش ابتدايي 1 زن

 47781 آموزش ابتدايي 1 زن آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت الشتراله كمالوند خرمپرديس آيت
آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با اله كمالوند خرمآيتپرديس 

 داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز
 47782 آموزش ابتدايي 1 زن

زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت اله كمالوند خرمپرديس آيت
 داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد

 47783 آموزش ابتدايي 2 زن
پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ازناشهرستانهاي 
 47784 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اشترينان

 47785 ابتداييآموزش  1 مرد
پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت الشتر
 47786 آموزش ابتدايي 1 مرد

اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي
 شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز

 47787 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجردشهرستانهاي ازنا، 
 47788 آموزش ابتدايي 4 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ززوماهرو

 47789 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت پلدختر(مالوي )
 47790 آموزش ابتدايي 2 مرد

عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش 
 شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت چگني

 47791 آموزش ابتدايي 1 مرد
1پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه   47792 ابتداييآموزش  8 مرد
2پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه   47793 آموزش ابتدايي 6 مرد

داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با 
 شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورود

 47794 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 رومشگانشهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت 
 47795 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت نورآباد(دلفان )

 47796 آموزش ابتدايي 1 مرد
تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل 

 شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت ويسيان
 47797 آموزش ابتدايي 1 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  مخصوص داوطلبان بومي استان لرستانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت عشايري لرستان

 47798 آموزش ابتدايي 1 مرد
تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل 

 شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت كاكاوند
 47799 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت كوهدشت

 47800 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ازنا  47811 آموزش تربيت بدني 1 مرد

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ 
 1آباد.ناحيه 

 47812 آموزش تربيت بدني 1 مرد
 47813 آموزش تربيت بدني 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز
 47814 آموزش تربيت بدني 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد

 47820 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 2پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه 

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 41851 شناسيآموزش زيست  1 مرد  شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت فريدون كنار
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت بندپي شرقي
 41852 آموزش زيست شناسي 1 مرد

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد چمران تهران
 شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت بندپي غربي

 41853 آموزش زيست شناسي 1 مرد
شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

 شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت سوادكوه
 41854 آموزش زيست شناسي 1 مرد

لبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوط
 شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت بهشهر

 41855 آموزش زيست شناسي 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 2ساري .ناحيه شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت 
 41856 آموزش زيست شناسي 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس

 41857 آموزش زيست شناسي 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنكابن
 41858 آموزش زيست شناسي 2 مرد

عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش 
 شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت چمستان

 41859 آموزش زيست شناسي 2 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، 

 دآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت محمود آبادمحمو
 41860 آموزش زيست شناسي 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، 
 محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت نور

 41861 آموزش زيست شناسي 1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، 

 قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت بابلسر
 41862 آموزش زيست شناسي 2 زن

شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت جويبار

 41863 آموزش زيست شناسي 1 زن
بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت نكاء
 41864 آموزش زيست شناسي 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 خدمت عباس آبادچالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل 

 41865 آموزش زيست شناسي 1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت كالردشت
 41866 آموزش زيست شناسي 1 زن

شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت سوادكوه شمالي

 41867 آموزش شيمي 2 مرد
عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش

 شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس
 41868 آموزش شيمي 2 مرد

شهرستانهاي بابل، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت بابلسر

 41869 آموزش شيمي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، 

 شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت جويبار قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه
 41870 آموزش شيمي 2 زن

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت سوادكوه

 41871 آموزش علوم تجربي 2 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت بهشهر
 41872 آموزش علوم تجربي 2 مرد

عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش 
 قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت شيرگاه

 41873 آموزش علوم تجربي 2 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندرانادامه 

ظرفيت جنس  پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، 
 قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت بندپي شرقي

 41874 آموزش علوم تجربي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، 

 قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت بندپي غربي
 41875 آموزش علوم تجربي 2 زن

 41876 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/محل خدمت نكاء -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت 
پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 خدمت آملشهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل 
 47823 آموزش ابتدايي 6 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت بابل

 47824 آموزش ابتدايي 6 مرد
دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 

 شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت بابلسر
 47825 آموزش ابتدايي 2 مرد

شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي
 شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت بلده

 47826 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت بندپي شرقيشهرستانهاي بابل، قايم 
 47827 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مرغ، بابلسر/محل خدمت بندپي غربيشهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سي

 47828 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت بهشهر  47829 آموزش ابتدايي 2 مرد

شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
 شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت بهنمير

 47830 آموزش ابتدايي 1 مرد
بومي  پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان

 شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنكابن
 47831 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت جويبارشهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، 

 47832 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس
 47833 آموزش ابتدايي 2 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت چمستان

 47834 آموزش ابتدايي 1 مرد
بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت  پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان

 چهاردانگه
 47835 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت 
 دودانگه

 47836 آموزش ابتدايي 1 مرد
شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس دكتر 

 شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت رامسر
 47837 آموزش ابتدايي 1 مرد

شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 1ساري .ناحيه 

 47838 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت 

 2ساري .ناحيه 
 47839 آموزش ابتدايي 2 مرد

شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس دكتر
 شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت سوادكوه

 47840 آموزش ابتدايي 1 مرد
شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

 شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت سوادكوه شمالي
 47841 آموزش ابتدايي 1 مرد

داوطلبان بومي پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با 
 شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت سيمرغ

 47842 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 ر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت عباس آبادشهرستانهاي چالوس، كجور، نوشه
 47843 آموزش ابتدايي 1 مرد

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت فريدون كنار

 47844 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت قائم شهر
 47845 آموزش ابتدايي 3 مرد

ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس دكتر شريعتي 
 شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت كجور

 47846 آموزش ابتدايي 1 مرد
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ 

 شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت كالردشت
 47847 آموزش ابتدايي 1 مرد

 47848 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت گلوگاه
پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت الريجان
 47849 آموزش ابتدايي 1 مرد

آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز 
 شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت محمود آباد

 47850 آموزش ابتدايي 2 مرد
پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت مرزن آباد
 47851 آموزش ابتدايي 1 مرد
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 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندرانادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت 
 مياندرود

 47852 آموزش ابتدايي 1 مرد
 47853 آموزش ابتدايي 2 مرد خدمت نكاءپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت نور

 47854 آموزش ابتدايي 1 مرد
مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل 

 شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر
 47855 آموزش ابتدايي 2 مرد

وشهر، كالردشت، تنكابن، پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، ن
 رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس

 47856 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل 

 خدمت چمستان
 47857 آموزش ابتدايي 1 زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ 
 خدمت گلوگاه

 47858 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، 

 آبادرامسر، عباس آباد/محل خدمت عباس 
 47859 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل 
 خدمت فريدون كنار

 47860 آموزش ابتدايي 1 زن
شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم 

 بومي شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت قائم شهر
 47861 آموزش ابتدايي 2 زن

بن، پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكا
 رامسر، عباس آباد/محل خدمت رامسر

 47862 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل 

 1خدمت ساري .ناحيه 
 47863 آموزش ابتدايي 1 زن

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت 
 2خدمت ساري .ناحيه 

 47864 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل 

 خدمت محمود آباد
 47865 ابتداييآموزش  1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل 
 خدمت مياندرود

 47866 آموزش ابتدايي 1 زن
بهشهر، گلوگاه/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، 

 خدمت نكاء
 47867 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل 
 خدمت نور

 47868 آموزش ابتدايي 1 زن
شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر
 47869 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل 
 خدمت آمل

 47870 آموزش ابتدايي 3 زن
فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس 

 بومي شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت بابل
 47871 آموزش ابتدايي 3 زن

مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان  پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل
 بومي شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت بابلسر

 47872 آموزش ابتدايي 1 زن
شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 خدمت بهشهر
 47873 آموزش ابتدايي 2 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 سيمرغ، بابلسر/محل خدمت بندپي شرقي بومي شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي،

 47874 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، 

 رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنكابن
 47875 آموزش ابتدايي 1 زن

(محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري 
 بومي شهرستانهاي بابل، قايم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بابلسر/محل خدمت جويبار

 47876 آموزش ابتدايي 1 زن
بومي شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت نوراي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان اله خامنهپرديس آيت  47894 آموزش تربيت بدني 1 مرد
اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، اله خامنهپرديس آيت

 رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس
 47895 آموزش تربيت بدني 1 مرد

 47896 آموزش تربيت بدني 1 زن پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، محمودآباد، فريدون كنار، نور/محل خدمت آمل
 47900 آموزش تربيت بدني 1 زن پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت بهشهر

 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
 41877 آموزش زيست شناسي 1 مرد  2پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت اراك .ناحيه 

 41878 آموزش زيست شناسي 2 زن 1پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت اراك .ناحيه 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت 

 شازند(سربند)
 41879 آموزش زيست شناسي 2 زن

 41880 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت فراهان
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزيادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با 
 شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت محالت

 41881 آموزش شيمي 2 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل 

 1خدمت اراك .ناحيه 
 41882 آموزش شيمي 2 زن

تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (محل 
 اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت آشتيان

 41883 آموزش شيمي 1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل 

 2مت اراك .ناحيه خد
 41884 آموزش شيمي 1 زن

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت دليجان

 41885 آموزش علوم تجربي 2 مرد
مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل 

 شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت تفرش
 41886 آموزش علوم تجربي 2 مرد

ي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانها
 اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت فراهان

 41887 آموزش علوم تجربي 2 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل خدمت زرنديه
 41888 آموزش علوم تجربي 2 زن

 41889 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت ساوه -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل 

 خدمت آشتيان
 47919 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل 
 خدمت تفرش

 47920 آموزش ابتدايي 1 زن
 47921 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت خمين
 47922 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت خنداب

 47923 آموزش ابتدايي 1 زن دليجانپرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت 
پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل خدمت زرنديه  47924 آموزش ابتدايي 2 زن

 47925 آموزش ابتدايي 3 زن نوبران/محل خدمت ساوهپرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، ساوه، زرنديه، 
 47926 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت سربند

شازند/محل خدمت پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، 
 شازند(سربند)

 47927 آموزش ابتدايي 2 زن
پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل 

 خدمت فراهان
 47928 آموزش ابتدايي 1 زن

شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت كميجان

 47929 آموزش ابتدايي 1 زن
 47930 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت محالت

 47931 آموزش ابتدايي 1 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل خدمت نوبرانپرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت 
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت 

 آشتيان
 47932 آموزش ابتدايي 1 مرد

باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت تفرشپرديس شهيد   47933 آموزش ابتدايي 2 مرد
 47934 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت خمين

 47935 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت خنداب
 47936 ابتداييآموزش  2 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت دليجان
 47937 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل خدمت زرنديه
 47938 آموزش ابتدايي 4 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل خدمت ساوه

 47939 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت سربند
 47940 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت شازند(سربند)

پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت فراهان  47941 آموزش ابتدايي 2 مرد
فراهان، كميجان/محل خدمت پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، 

 كميجان
 47942 آموزش ابتدايي 2 مرد

 47943 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت محالت
 47944 آموزش ابتدايي 2 مرد اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل خدمت نوبرانپرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل خدمت 
 نوبران

 47946 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، ساوه، زرنديه، نوبران/محل خدمت پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت 

 زرنديه
 47947 آموزش تربيت بدني 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل 
 خدمت آشتيان

 47948 آموزش تربيت بدني 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت 

 دليجان
 47949 آموزش تربيت بدني 1 زن

 47950 آموزش كودكان استثنايي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت زرنديه
 47951 آموزش كودكان استثنايي 2 زن زينب كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت ساوه پرديس
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزيادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

 47952 آموزش كودكان استثنايي 1 زن كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت خمينپرديس زينب 
 47953 آموزش كودكان استثنايي 1 زن پرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت شازند(سربند)

 47954 آموزش كودكان استثنايي 1 زن استان مركزي/محل خدمت خندابپرديس زينب كبري(س) اراك/ مخصوص داوطلبان بومي 
 47957 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت ساوه

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 41890 آموزش زيست شناسي 2 زن  سيريك
 41891 آموزش زيست شناسي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگه

 41892 آموزش زيست شناسي 2 مرد داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشمپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با 
 41893 آموزش شيمي 2 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگه

 41894 آموزش شيمي 1 زن بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت فيننژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد هاشمي
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت 

 ميناب
 41895 آموزش علوم تجربي 2 زن

 41896 آموزش علوم تجربي 2 زن شهرستان قشم/محل خدمت شهاب پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت بندرعباس 

 1.ناحيه 
 41897 آموزش علوم تجربي 2 مرد

شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت بندرعباس پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 2.ناحيه 

 41898 آموزش علوم تجربي 2 مرد
 41899 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان/محل خدمت پارسيان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 47965 آموزش ابتدايي 1 مرد با داوطلبان بومي شهرستان حاجي آباد/محل خدمت حاجي آبادپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش 
 47966 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت خمير

داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل  پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با
 خدمت رودان

 47967 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل 

 خدمت رودخانه
 47968 آموزش ابتدايي 1 مرد

شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل پرديس 
 خدمت سندرك

 47969 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل 

 خدمت سيريك
ردم  47970 آموزش ابتدايي 1 

 47971 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب
 47972 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت شيب كوه

 47973 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت فين
 47974 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم

 47975 آموزش ابتدايي 1 مرد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت كيشپرديس شهيد 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل 

 خدمت ميناب
 47976 آموزش ابتدايي 3 مرد

 47977 آموزش ابتدايي 1 مرد شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت بستكپرديس 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل 

 خدمت بشاگرد
 47978 آموزش ابتدايي 3 مرد

شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت پرديس 
 1بندرعباس .ناحيه 

 47979 آموزش ابتدايي 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت 

 2 بندرعباس .ناحيه
 47980 آموزش ابتدايي 1 مرد

 47981 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگه
 47982 ابتداييآموزش  1 مرد پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/محل خدمت پارسيان

پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل 
 خدمت جاسك

 47983 آموزش ابتدايي 3 مرد
رودان، پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، 

 ميناب/محل خدمت ميناب
 47994 آموزش ابتدايي 1 زن

 47995 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت فين
 47996 آموزش ابتدايي 1 زن شهرستان قشم/محل خدمت قشمپرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، 
 ميناب/محل خدمت سندرك

 47997 آموزش ابتدايي 1 زن
داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با 

 ميناب/محل خدمت سيريك
 47998 آموزش ابتدايي 1 زن

 47999 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت 

 ميناب/محل خدمت رودان
 48000 آموزش ابتدايي 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، 
 ميناب/محل خدمت بشاگرد

 48001 آموزش ابتدايي 1 زن
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 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگانادامه 

ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل 
 1بندرعباس .ناحيه 

 48002 آموزش ابتدايي 1 زن
پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت 

 2بندرعباس .ناحيه 
 48003 آموزش ابتدايي 1 زن

 48004 آموزش ابتدايي 1 زن داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگهپرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با 
 48005 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/محل خدمت پارسيان

بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 ميناب/محل خدمت جاسك

 48006 آموزش ابتدايي 1 زن
 48007 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي آباد/محل خدمت حاجي آباد

با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل  الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرشپرديس بنت 
 خدمت ميناب

 48010 آموزش تربيت بدني 1 زن
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت پرديس بنت 

 2بندرعباس .ناحيه 
 48011 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت 
 1بندرعباس .ناحيه 

 48018 آموزش تربيت بدني 1 مرد
پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت 

 2عباس .ناحيه بندر
 48019 آموزش تربيت بدني 1 مرد

 48020 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم
 48021 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس عالمه طباطبايي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگه

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
 41900 آموزش زيست شناسي 2 مرد  پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت خزل

 41901 آموزش زيست شناسي 2 مرد كبوترآهنگپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت 
 41902 آموزش زيست شناسي 1 مرد پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت جوكار

 41903 زيست شناسيآموزش  2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت جوكار
 41904 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت كبوترآهنگ

 41905 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت سامن
 41906 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت سردرود

 41907 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/محل خدمت فامنين
 41908 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت قروه درجزين

 41909 شناسيآموزش زيست  1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت قلقل رود(فرسفج )
 41910 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت قهاوند شرا

 41911 آموزش زيست شناسي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت گل تپه
 41912 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت اللجين
 41913 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد آباد/محل خدمت اسدآباد

 41914 آموزش شيمي 2 مرد تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت بهارپرديس عالمه اميني 
 41915 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت تويسركان

 41916 آموزش شيمي 2 مرد شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت قروه درجزين پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
 41917 آموزش شيمي 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوند

با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش 
 درگزين/محل خدمت رزن

 41918 آموزش شيمي 2 زن
 41919 آموزش علوم تجربي 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد آباد/محل خدمت اسدآباد

 41920 آموزش علوم تجربي 1 مرد شهرستان مالير/محل خدمت جوكارپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 41921 آموزش علوم تجربي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت سردرود

 41922 آموزش علوم تجربي 2 زن همدان/محل خدمت قهاوند شراپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 41923 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان همدان/محل خدمت مالير -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 48029 آموزش ابتدايي 1 زن اسدآبادپرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد آباد/محل خدمت 
 48030 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت بهار

 48031 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت تويسركان
 48032 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت جوكار
 48033 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت خزل

 48034 آموزش ابتدايي 1 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت رزن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با
 48035 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت سامن

 48036 آموزش ابتدايي 1 زن درگزين/محل خدمت سردرودپرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، 
 48037 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت قروه درجزين

 48038 آموزش ابتدايي 1 زن شرا پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت قهاوند
 48039 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت كبوترآهنگ

 48040 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت گل تپه
 48041 آموزش ابتدايي 2 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت اللجين
 48042 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت مالير

 48043 آموزش ابتدايي 1 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوندپرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت 
 48048 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد آباد/محل خدمت اسدآباد

 48049 آموزش ابتدايي 3 مرد شهرستان بهار/محل خدمت بهارپرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان همدانادامه 
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 48050 آموزش ابتدايي 2 مرد شهرستان تويسركان/محل خدمت تويسركانپرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 48051 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت جوكار
 48052 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت خزل

 48053 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت رزن
 48054 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت سامن

 48055 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت سردرود
 48056 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/محل خدمت فامنين

 48057 آموزش ابتدايي 2 مرد همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت قروه درجزينپرديس شهيد مقصودي 
 48058 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت قلقل رود(فرسفج )

 48059 آموزش ابتدايي 1 مرد همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت قهاوند شراپرديس شهيد مقصودي 
 48060 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت كبوترآهنگ

 48061 آموزش ابتدايي 1 مرد با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت گل تپهپرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش 
 48062 آموزش ابتدايي 3 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت اللجين

 48063 آموزش ابتدايي 2 مرد مالير/محل خدمت ماليرپرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 48064 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوند

 48065 آموزش ابتدايي 1 مرد 1پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه 
 48066 آموزش ابتدايي 1 مرد 2پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه 

 48070 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد آباد/محل خدمت اسدآباد
 48071 آموزش تربيت بدني 1 مرد پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت قروه درجزين
پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 خدمت قهاوند شراشهرستان همدان/محل 
 48072 آموزش تربيت بدني 1 زن

پرديس عالمه طباطبايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت كبوترآهنگ

 48073 آموزش تربيت بدني 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
 41924 آموزش زيست شناسي 2 زن  زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بهابادپرديس رسالت 

 41925 آموزش زيست شناسي 1 زن پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت تفت
 41926 آموزش شيمي 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت صدوقپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت 

 41927 آموزش شيمي 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مهريز
 41928 آموزش علوم تجربي 2 زن 1پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت 

 41929 آموزش علوم تجربي 2 زن 2پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 
 41930 آموزش علوم تجربي 2 مرد 1شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 41931 آموزش علوم تجربي 2 مرد 2پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 
 41932 مهندسي صنايع مبلمان 1 مرد 2خدمت يزد.ناحيه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 48088 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت ابركوه
اشكذر)/محل خدمت اردكان پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق(  48089 آموزش ابتدايي 1 مرد

 48090 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافق
 48091 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت بهابادپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل 

 48092 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت تفت
 48093 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مهريز

 48094 آموزش ابتدايي 1 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت ميبد
 48095 آموزش ابتدايي 2 مرد پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت نير

 48096 آموزش ابتدايي 2 مرد 1پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 
 48097 آموزش ابتدايي 2 مرد 2پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 

 48098 آموزش ابتدايي 1 مرد شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت زارچ پرديس
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت صدوق  48099 آموزش ابتدايي 2 مرد

 48105 آموزش ابتدايي 1 زن الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت زارچپرديس فاطمة 
 48106 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت صدوق

 48107 آموزش ابتدايي 1 زن يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مهريز پرديس فاطمة الزهراء(س)
پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت ميبد  48108 آموزش ابتدايي 1 زن

 48109 آموزش ابتدايي 1 زن الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت نيرپرديس فاطمة 
 48110 آموزش ابتدايي 2 زن 1پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 

 48111 آموزش ابتدايي 2 زن 2اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ 
 48112 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت تفت

 48113 آموزش ابتدايي 1 زن داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت ابركوهپرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با 
 48114 آموزش ابتدايي 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت اردكان

 48115 آموزش ابتدايي 2 زن پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافقپرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت 
 48116 آموزش تربيت بدني 1 مرد 1پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 

 48117 آموزش تربيت بدني 1 مرد 2يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 48118 آموزش تربيت بدني 1 زن 1نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس شهيد هاشمي
 48119 آموزش تربيت بدني 1 زن 2نژاد مشهد/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس شهيد هاشمي

 48121 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 1پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 
 48122 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 2پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 

 48123 آموزش كودكان استثنايي 1 زن 1پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 
 48124 استثناييآموزش كودكان  2 زن 2پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 
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  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات رشته
  تذكر خيلي مهم:

اين غيرانتفاعي از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در يلي مؤسسات آموزش عالي هاي تحصداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته
از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه و همچنين  اين دفترچه راهنما مطلع گردندفصل اول  بخش دوم ازمندرج درموسسات 

ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين پيوستبخش در  ،خدمات دانشجويي هر مؤسسه
 .مطلع گردندنيز  سازمان)

 

  تبريز –موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  -استان آذربايجان شرقي 

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد  محل

 38251 روانشناسي 18 - زن مرد  

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  -استان آذربايجان شرقي 
 38252 روانشناسي 18 - زن مرد  

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  -استان آذربايجان شرقي 
 38051 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد  

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  -استان آذربايجان شرقي 
 38052 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد  

 38253 روانشناسي 18 - زن مرد 

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  -استان آذربايجان شرقي 
 38254 روانشناسي 18 - زن مرد  

 تبريز -غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس موسسه  -استان آذربايجان شرقي 
 38255 روانشناسي 18 - زن مرد  

  تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  -استان آذربايجان شرقي 
 38256 روانشناسي 18 - زن مرد  

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  -استان آذربايجان شرقي 
 38053 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد  

 38257 روانشناسي 18 - زن مرد 

  اروميه -موسسه غيرانتفاعي صبا  -استان آذربايجان غربي 
 38054 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد  

 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  -استان اصفهان 
 38258 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد  

 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين  -استان اصفهان 
 38259 روانشناسي 18 - زن مرد  

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  -استان اصفهان 
 38260 روانشناسي 18 - زن مرد  

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  -استان اصفهان 
 38055 زيست فناوري 60 - زن مرد  

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  -استان اصفهان 
 38261 روانشناسي 18 - زن مرد  

 موسسه غيرانتفاعي رسام ( ويژه خواهران) ـ كرج -استان البرز 
 38262 حسابداري 18 - زن -  

 38263 روانشناسي 18 - زن - 
 38264 مديريت بازرگاني 18 - زن - 
 38265 مديريت مالي 18 - زن - 
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  تهران –دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  -استان تهران 

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد  محل

 38266 حسابداري 18 - زن مرد  
 38267 مديريت امور بانكي 18 - زن مرد 

  تهران –دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  -استان تهران 
 38056 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد  

 38057 زيست فناوري 60 - زن مرد 
 38058 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 38268 حسابداري 18 - زن مرد 
 38269 روانشناسي 18 - زن مرد 
 38270 گردشگري 18 - زن مرد 
 38271 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد 
 38272 مديريت صنعتي 18 - زن مرد 
 38273 مديريت فرهنگي هنري 18 - زن مرد 
 38274 مديريت مالي 18 - زن مرد 

 دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي -استان تهران 
 - داراي شرايط ويژه مندرج در بخش پيوست ها-2تحصيل رايگان -1

 38275 اديان و مذاهب 18 - زن مرد  محل تحصيل واحد تهران

 - داراي شرايط ويژه مندرج در بخش پيوست ها -2تحصيل رايگان -1
 محل تحصيل واحد تهران

 38276 تاريخ اسالم 18 - زن مرد

 - داراي شرايط ويژه مندرج در بخش پيوست ها -2تحصيل رايگان -1
 محل تحصيل واحد تهران

 38277 علوم قرآن و حديث 18 - زن مرد

مختص برادران و خواهران مذهب امامي مي باشد. -2تحصيل رايگان -1
محل تحصيل واحد  - داراي شرايط ويژه مندرج در بخش پيوست ها -3

 تهران

 38278 فقه و حقوق امامي 18 - زن مرد

 - داراي شرايط ويژه مندرج در بخش پيوست ها -2تحصيل رايگان -1
 محل تحصيل واحد تهران

 38279 فلسفه و عرفان اسالمي 18 - زن مرد

 تهران –دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  -استان تهران 
ها (اسامي چند برابر شرايط در بخش پيوست -پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه 

ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام 
 .)رساني اين سازمان اعالم خواهد شدمصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع 

 38280 روانشناسي 18 - زن -
 38281 علوم تربيتي 18 - زن -
 38282 فقه و حقوق اسالمي 18 - زن -

 تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  -استان تهران 
 38059 زيست فناوري 60 - زن -  

 38060 ميكروبيولوژي 60 - زن - 
 38283 مديريت صنعتي 18 - زن - 

 تهران -موسسه غيرانتفاعي ابرار (ويژه خواهران)  -استان تهران 
 38284 مديريت صنعتي 18 - زن -  

 موسسه غيرانتفاعي ارشاد (محل تحصيل واحد تهران) -استان تهران 
 38285 حسابداري 18 - زن -  

 38286 مديريت بازرگاني 18 - زن - 
 38287 صنعتيمديريت  18 - زن - 
 38288 مديريت كسب و كارهاي كوچك 18 - زن - 
 38289 مديريت مالي 18 - زن - 

 موسسه غيرانتفاعي ارشاد -استان تهران 
 38290 حسابداري 18 - - مرد  محل تحصيل واحد دماوند
 38291 مديريت بازرگاني 18 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند
 38292 مديريت صنعتي 18 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند

 تهران -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  -استان تهران 
 38293 مديريت بازرگاني 18 - - مرد  
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  مشهد –موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان  -استان خراسان رضوي 

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
پذيرش نيمسال  عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد  محل

 38061 علوم آزمايشگاهي 32 - زن مرد  
 38062 علوم آزمايشگاهي - 33 زن مرد 
 38063 علوم تغذيه 32 - زن مرد 
 38064 علوم تغذيه - 33 زن مرد 
 38065 فناوري اطالعات سالمت 20 - زن مرد 
 38066 فناوري اطالعات سالمت - 15 زن مرد 

  * مشهد –دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  -استان خراسان رضوي 
 12 - - مرد  شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد 
 گرايش فقه و مباني حقوق اسالمي

38294 

محل تحصيل خواهران  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 رضوان پرديس

 12 - زن -
كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد 

 گرايش فقه و مباني حقوق اسالمي
38295 

گزينش از طريق درگاه اطالع جام مصاحبه و ساير مراحل * پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه  (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي ان
  ).رساني اين سازمان اعالم خواهد شد

 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام  -استان خراسان رضوي 
 38296 حسابداري 18 - زن مرد  

 38297 روانشناسي 18 - زن مرد 
 38298 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد 

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  -استان خراسان رضوي 
 38299 روانشناسي 18 - زن مرد  

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  -استان خراسان رضوي 
 38300 روانشناسي 18 - زن مرد  

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بينالود  -استان خراسان رضوي 
 38301 حسابداري 18 - زن مرد  

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  -استان خراسان رضوي 
 38302 روانشناسي 18 - زن مرد  

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  -استان خراسان رضوي 
 38303 روانشناسي 18 - زن مرد  

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  -استان خراسان رضوي 
 38304 روانشناسي 12 - زن مرد  

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  -استان خراسان رضوي 
 38305 روانشناسي 18 - زن مرد  

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  -استان خراسان رضوي 
 38067 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد  

 38068 زيست فناوري 60 - زن مرد 
 38306 روانشناسي 18 - زن مرد 

 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  -استان خوزستان 
 38307 حسابداري 18 - زن مرد  

 38308 روانشناسي 18 - زن مرد 

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  -استان فارس 
 38309 حسابداري 18 - زن مرد  

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ  -استان فارس 
 38310 حسابداري 18 - زن مرد  
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  موسسه غيرانتفاعي زند شيراز -استان فارس 

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
نيمسالپذيرش   عنوان رشته

كدرشته 
 اول دوم زن مرد  محل

 38311 حسابداري 18 - زن مرد  
 38312 روانشناسي 18 - زن مرد 

 موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) -استان فارس 
 38313 روانشناسي 18 - زن -  

 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  -استان قزوين 
 38069 زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 - زن مرد  

 38070 زيست فناوري 60 - زن مرد 
 38071 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 - زن مرد 
 38072 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد 
 38314 حسابداري 18 - زن مرد 
 38315 مديريت صنعتي 18 - زن مرد 
 38316 مديريت مالي 18 - زن مرد 

  قزوين –دانشگاه غيرانتفاعي رجاء  -استان قزوين 
 38317 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد  

 38318 مديريت صنعتي 18 - زن مرد 

 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  -استان قزوين 
 38319 حسابداري 18 - زن مرد  

 38320 مديريت مالي 18 - زن مرد 

 آبيك -موسسه غيرانتفاعي اوج  -استان قزوين 
 38321 حسابداري 18 - زن مرد  

 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  -استان قزوين 
 38322 حسابداري 18 - زن مرد  

 38323 روانشناسي 18 - زن مرد 

 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  -استان قزوين 
 38324 روانشناسي 18 - زن مرد  

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي  -قزوين استان 
 38325 حسابداري 18 - زن مرد  

 38326 روانشناسي 18 - زن مرد 

 آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  -استان قزوين 
 38327 روانشناسي 18 - زن مرد  

 رشت -موسسه غيرانتفاعي احرار -استان گيالن 
 38328 روانشناسي 18 - زن مرد  

 رشت -موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  -گيالن استان 
 38329 روانشناسي 18 - زن مرد  

 رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  -استان گيالن 
 38330 روانشناسي 18 - زن مرد  

 يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  -استان يزد 
 38073 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد  محل تحصيل يزد
 38331 روانشناسي 18 - زن مرد محل تحصيل يزد
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  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نورشتهر
  خيلي مهم: اتتذكر

هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
 اين دفترچه راهنما مطلع گردند.فصل اول  بخش دوم ازمندرج در

 صورت خواهد گرفت.» نيمسال اول«و براي » زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان محل پذيرش در كليه كدرشته -2

  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 كدرشته محل  عنوان رشته ظرفيت

 38451 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40
 38452 زيست شناسي گياهي 40
 38453 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38454 علوم و مهندسي محيط زيست 10
 38601 اقتصاد 15
 38602 كشاورزياقتصاد  8

 38603 حسابداري 15
 38604 روانشناسي 15
 38605 شيمي كاربردي 32
 38606 شيمي محض 32
 38607 مديريت دولتي 15
 38608 مديريت صنعتي 15

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 38455 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40
 38456 غذايي (كشاورزي)علوم و مهندسي صنايع  10
 38609 اقتصاد 15
 38610 حسابداري 15
 38611 روانشناسي 15
 38612 مديريت بازرگاني 15
 38613 مديريت دولتي 15
 38614 مديريت صنعتي 15

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 38457 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40
 38458 غذايي (كشاورزي)علوم و مهندسي صنايع  10
 38615 حسابداري 15
 38616 روانشناسي 15

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 38459 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40
 38460 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38617 حسابداري 15
 38618 روانشناسي 15
 38619 شيمي كاربردي 32
 38620 مديريت بازرگاني 15
 38621 مديريت دولتي 15
 38622 مديريت صنعتي 15

 مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 38623 حسابداري 15
 38624 روانشناسي 18

 مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 38625 روانشناسي 15

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 38626 حسابداري 15

 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 38627 روانشناسي 15

  مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 كدرشته محل  عنوان رشته ظرفيت

 38461 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40
 38462 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38628 حسابداري 15
 38629 روانشناسي 18

 واحد بهارستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 38630 روانشناسي 15

 واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 38631 حسابداري 15
 38632 روانشناسي 15

 مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 38463 مولكوليزيست شناسي سلولي و  40
 38464 علوم و مهندسي شيالت 10
 38465 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38466 علوم و مهندسي محيط زيست 10
 38633 اقتصاد 12
 38634 حسابداري 15
 38635 روانشناسي 18
 38636 شيمي كاربردي 32
 38637 شيمي محض 32
 38638 مديريت بازرگاني 15
 38639 مديريت دولتي 15
 38640 مديريت صنعتي 15

 واحد اشتهارد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 38641 حسابداري 15
 38642 روانشناسي 15

 واحد گرمدره -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 38643 مديريت بازرگاني 15
 38644 مديريت دولتي 15
 38645 مديريت صنعتي 15

 واحد ماهدشت -نور استان البرز دانشگاه پيام 
 38646 حسابداري 15
 38647 روانشناسي 15
 38648 مديريت بازرگاني 15

 واحد نظر آباد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 38649 روانشناسي 15

 واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 38650 حسابداري 15
 38651 روانشناسي 15
 38652 بازرگانيمديريت  15

 تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38653 روانشناسي 18

 تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38467 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40
 38468 علوم و مهندسي محيط زيست 10
 38654 اقتصاد 12
 38655 اقتصاد كشاورزي 8

 38656 شيمي كاربردي 32
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  تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 كدرشته محل  عنوان رشته ظرفيت

 38657 اقتصاد 15
 38658 حسابداري 15
 38659 گردشگري 15
 38660 مديريت بازرگاني 15
 38661 مديريت دولتي 15
 38662 مديريت صنعتي 15

 مركز اسالمشهر -تهران دانشگاه پيام نور استان 
 38663 حسابداري 15
 38664 روانشناسي 15
 38665 مديريت بازرگاني 15
 38666 مديريت صنعتي 15

 مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38667 حسابداري 15
 38668 روانشناسي 15
 38669 مديريت دولتي 15

 مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38670 حسابداري 15
 38671 روانشناسي 18
 38672 مديريت بازرگاني 15

 مركز حسن آباد -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38673 حسابداري 15
 38674 روانشناسي 18
 38675 مديريت بازرگاني 15
 38676 مديريت دولتي 15

 مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38677 حسابداري 15
 38678 روانشناسي 18
 38679 مديريت بازرگاني 15
 38680 مديريت دولتي 15
 38681 مديريت صنعتي 15

 مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38469 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38682 حسابداري 15
 38683 روانشناسي 15
 38684 شيمي كاربردي 32
 38685 مديريت بازرگاني 15
 38686 مديريت دولتي 15
 38687 مديريت صنعتي 15

 واحد بهارستان رباط كريم -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38688 حسابداري 15
 38689 روانشناسي 15
 38690 شيمي كاربردي 32
 38691 مديريت بازرگاني 15
 38692 مديريت دولتي 15

 واحد پيشوا -استان تهران دانشگاه پيام نور 
 38693 حسابداري 15
 38694 روانشناسي 18
 38695 مديريت بازرگاني 15

 واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38696 اقتصاد 15
 38697 حسابداري 15
 38698 روانشناسي 15
 38699 مديريت بازرگاني 15
 38700 مديريت دولتي 15
 38701 مديريت صنعتي 15

  واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 كدرشته محل  عنوان رشته ظرفيت

 38702 حسابداري 15
 38703 روانشناسي 15
 38704 مديريت دولتي 15

 واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38470 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40
 38471 علوم و مهندسي محيط زيست 10
 38705 روانشناسي 18
 38706 مديريت بازرگاني 15
 38707 مديريت دولتي 15
 38708 مديريت صنعتي 15

 واحد فيروزكوه -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38709 حسابداري 15

 واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38710 حسابداري 15
 38711 روانشناسي 18
 38712 بازرگانيمديريت  15
 38713 مديريت دولتي 15

 واحد مالرد -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 38714 حسابداري 15
 38715 روانشناسي 15
 38716 مديريت بازرگاني 15
 38717 مديريت دولتي 15
 38718 مديريت صنعتي 15

 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 38719 روانشناسي 15

  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 38472 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40
 38473 علوم دامي 10
 38474 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38475 علوم و مهندسي محيط زيست 10
 38720 حسابداري 15
 38721 روانشناسي 18
 38722 شيمي كاربردي 32
 38723 مديريت بازرگاني 15
 38724 مديريت دولتي 15
 38725 مديريت صنعتي 15

 مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 38726 روانشناسي 15

 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 38727 روانشناسي 15

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 38476 شناسي سلولي و مولكوليزيست  40
 38477 علوم دامي 10
 38478 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38479 علوم و مهندسي محيط زيست 10
 38728 حسابداري 15
 38729 روانشناسي 18
 38730 شيمي كاربردي 32
 38731 شيمي محض 32
 38732 مديريت بازرگاني 15
 38733 مديريت دولتي 15
 38734 مديريت صنعتي 15
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  مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 كدرشته محل  عنوان رشته ظرفيت

 38735 حسابداري 15
 38736 روانشناسي 15

 مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 38737 روانشناسي 15

مركز  -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 زاهدان

 38738 روانشناسي 15

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 38480 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40
 38481 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38739 حسابداري 18
 38740 روانشناسي 15
 38741 شيمي كاربردي 32
 38742 مديريت بازرگاني 15
 38743 مديريت دولتي 15
 38744 مديريت صنعتي 15

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 38482 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38745 حسابداري 15
 38746 روانشناسي 18

 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
 38483 زيست شناسي سلولي و مولكولي 40
 38484 غذايي (كشاورزي)علوم و مهندسي صنايع  10
 38747 حسابداري 15
 38748 روانشناسي 18
 38749 مديريت بازرگاني 15

 مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 38750 روانشناسي 15

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 38485 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38751 حسابداري 15
 38752 روانشناسي 15

  مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 كدرشته محل  عنوان رشته ظرفيت

 38486 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38753 حسابداري 15
 38754 روانشناسي 18
 38755 مديريت بازرگاني 15

 گرگانمركز  -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 38756 روانشناسي 15

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 38487 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38488 علوم و مهندسي محيط زيست 10
 38757 حسابداري 15
 38758 مديريت بازرگاني 15
 38759 مديريت دولتي 15

 اشرفيه واحد آستانه -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 38760 روانشناسي 15

 مركز خرم آباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 38761 حسابداري 15
 38762 روانشناسي 15

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 38489 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38763 حسابداري 15
 38764 روانشناسي 15

 مركز بندر عباس -استان هرمزگان دانشگاه پيام نور 
 38765 حسابداري 15
 38766 روانشناسي 15
 38767 مديريت بازرگاني 15
 38768 مديريت دولتي 15

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 38490 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10
 38769 حسابداري 15
 38770  روانشناسي 15
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  پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور
www.sanjesh.org  




