
  )23/05/1401( 1401آزمون سراسري سال هاي راهنماي انتخاب رشته دفترچه(سري سوم) هاي جديد و جداول رشته محل اصالحات

 1صفحه 

 »با آزمون«يوه پذيرش ش بخش اول:
  »فرهنگيان«غير از دوره  –هاي باآزمون محلاصالح رشته

 

  كد  دانشگاه  گروه آزمايشي  رديف
  موارد اصالحي  رشته  دوره  رشته محل

واحد  -صنعت نفتدانشگاه   علوم رياضي و فني  1
آالت مهندسي ماشين  روزانه 31216  محمودآباد مازندران

  دريايي
» زن و مرد«تغيير جنسيت: از 

  »فقط مرد«به 
  عدم تعهد در ارائه خوابگاه  پزشكي  پردازشهريه  32334  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  علوم تجربي  2
  عدم تعهد در ارائه خوابگاه  پزشكي  پردازشهريه 32335  دانشگاه علوم پزشكي سمنان  علوم تجربي  3

  »فرهنگيان«دوره  –هاي باآزمون محلاصالح رشته
اولويت پذيرش با  «هاي زير(دوره فرهنگيان مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان) از محلدامنه مناطق اولويت پذيرش رشته -1

 يشهرستانها يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو «به » داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر
  اصالح شد.» شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم

  : 44575، 44534گروه آزمايشي علوم رياضي و فني  
  :44575، 44534گروه آزمايشي علوم تجربي  
  :44575، 44534گروه آزمايشي علوم انساني  

با  رشيپذ تياولو «ه فرهنگيان مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان) از هاي زير(دورمحلدامنه مناطق اولويت پذيرش رشته -2
» دوره سابق)(چگنيخرم آباد،  يشهرستانها يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو «به » خرم آباد، دوره يشهرستانها يداوطلبان بوم

» ويسيان«و » شاهيوند«، »چگني«هاي شامل بخش» چگني«اصالح شد. يادآور مي شود براساس تقسيمات جديد كشوري شهرستان 
  استان لرستان) - 7جدول شماره  –نام دفترچه راهنماي ثبت 69است(صفحه 

  : 46403، 46402، 46382، 46381، 40776گروه آزمايشي علوم رياضي و فني  
  :46407، 46406، 46403، 46402، 46386، 46382، 46381، 41496گروه آزمايشي علوم تجربي  
  :46381، 43615، 43614، 43613، 43612، 43610، 43599، 43595، 43591، 43590، 43578گروه آزمايشي علوم انساني ،

46382 ،46383 ،46384 ،46385 ،46386 ،46387 ،46402 ،46403 ،46404 ،46405 ،46406 ،46407 ،46408 ،46424 ،
46425 ،46426 ،46436 ،46437 ،46438 ،46441 ،46442 

 44246، 44245هاي خارجي: گروه آزمايشي زبان  

 شيوه پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيليبخش دوم 

  رشته محل جديد
  گرگان –موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  -استان گلستان 

 جنس پذيرش  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

  كدرشته   عنوان رشته نيمسال
 محل

  گروه تحصيلي  دوره تحصيلي
 اول دوم زن  مرد

  
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي  19612 مهندسي مديريت پروژه 30 - زن مرد

 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  -استان مازندران 

  
 خارجيزبان هاي  غير انتفاعي  19613  آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد

 
 20 - زن مرد

علوم و مهندسي صنايع غذايي(اين رشته 
 متعلق به گروه كشاورزي است)

 علوم تجربي غير انتفاعي  19614

  


