
 (30/05/1401  )مورخ 1401سال کارداني به کارشناسي ناپيوسته  مقطعجداول اصالحات و رشته محل هاي جديد 

  1صفحه  

 هاي جديد عالوه بر دفترچه راهنما:جدول رشته محلالف(

 پزشکي علومهاي گروه رشته محل

 تکنولوژي اتاق عمل -101

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 کد

 محلرشته
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 - 15 زن مرد عدم واگذاری خوابگاه
خرم آباد )محل تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 دانشكده پرستاری بروجرد(
 روزانه 6427

 بهداشت عمومي -103

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش

 نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
 کد

 محلرشته
 دوره تحصيلي

 اول دوم زن مرد

 - 20 زن مرد عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر )محل تحصيل دانشكده 

 پرستاری چابهار(
 روزانه 6426

 

 ها: ( اصالحات مربوط به رشته محلب

 رديف
مجموعه 

 ناميثبت
 دوره نام دانشگاه

 کد

 محلرشته
 موارد اصالحي گرايشنام رشته

1 101 
دانشگاه علوم پزشکی 

 آبادخرم -لرستان
 رشته محل حذف شد. تکنولوژی اتاق عمل 1010 روزانه

2 101 
دانشگاه علوم پزشکی 

 آبادخرم -لرستان
 رشته محل حذف شد. تکنولوژی اتاق عمل 1016 پردازشهریه

3 103 
دانشگاه علوم پزشکی 

 بندرعباس
 عمومیبهداشت  1026 روزانه

 به« شهرستان میناب» از محل تحصیل

 تغییر کرد. «بندرعباس»

4 204 
 -موسسه غیرانتفاعی امید 

 نهاوند
 1404 غیرانتفاعی

ای مهندسی حرفه

 الکترونیك کاربردی
 رشته محل حذف شد.

5 204 
 -ماد موسسه غیرانتفاعی

 سنندج
 1470 غیرانتفاعی

ای مهندسی حرفه

 الکترونیك کاربردی
 حذف شد.رشته محل 

6 204 
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون 

 قزوین -
 1752 غیرانتفاعی

ای برق مهندسی حرفه

 قدرت
 شد.رشته محل حذف 

7 204 
 -ماد موسسه غیرانتفاعی

 سنندج
 1796 غیرانتفاعی

ای برق مهندسی حرفه

 قدرت
 رشته محل حذف شد.

8 204 
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون 

 قزوین -
 2033 غیرانتفاعی

مهندسی فناوری 

 های توزیع برقشبکه
 شد.رشته محل حذف 

9 210 
 -موسسه غیرانتفاعی امید 

 نهاوند
 2808 غیرانتفاعی

ای مهندسی حرفه

 افزارکامپیوتر نرم
 رشته محل حذف شد.

10 210 
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون 

 قزوین -
 2855 غیرانتفاعی

ای مهندسی حرفه

 افزارکامپیوتر نرم
 شد.رشته محل حذف 

11 210 
 -ماد موسسه غیرانتفاعی

 سنندج
 2935 غیرانتفاعی

ای مهندسی حرفه

 افزارکامپیوتر نرم
 شد.رشته محل حذف 



 (30/05/1401  )مورخ 1401سال کارداني به کارشناسي ناپيوسته  مقطعجداول اصالحات و رشته محل هاي جديد 

  2صفحه  

 رديف
مجموعه 

 ناميثبت
 دوره نام دانشگاه

 کد

 محلرشته
 موارد اصالحي گرايشنام رشته

12 214 
 -موسسه غیرانتفاعی امید 

 نهاوند
 3331 غیرانتفاعی

ای مهندسی حرفه

 معماری
 رشته محل حذف شد.

13 214 
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون 

 قزوین -
 3372 غیرانتفاعی

ای مهندسی حرفه

 معماری
 شد.رشته محل حذف 

14 214 
 -ماد موسسه غیرانتفاعی

 سنندج
 3439 غیرانتفاعی

ای مهندسی حرفه

 معماری
 رشته محل حذف شد.

15 216 
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون 

 قزوین -
 3867 غیرانتفاعی

مهندسی تکنولوژی 

 بردارینقشه
 شد.رشته محل حذف 

16 216 
 -ماد موسسه غیرانتفاعی

 سنندج
 3889 غیرانتفاعی

مهندسی تکنولوژی 

 نقشه برداری
 رشته محل حذف شد.

17 217 
 -موسسه غیرانتفاعی امید 

 نهاوند
 رشته محل حذف شد. مهندسی شهرسازی 3916 غیرانتفاعی

18 232 
 -موسسه غیرانتفاعی امید 

 نهاوند
 شد.رشته محل حذف  مهندسی اجرایی عمران 4155 غیرانتفاعی

 علوم ورزشی 4739 روزانه دانشگاه اردکان 512 19
نفر  20نفر) 40 بهنفر  30ظرفیت از 

 افزایش یافت.نفر مرد(  20زن ، 

20 512 
موسسه غیرانتفاعی رسام 

 کرج -)ویژه خواهران( 
 علوم ورزشی 4807 غیرانتفاعی

افزایش  رنف 80 بهنفر  25ظرفیت از 

 یافت.

21 512 

غیرانتفاعی موسسه 

پلدختر -آموزان افالک علم

 لرستان

 4882 غیرانتفاعی
بدنی و تربیت

 ورزشیعلوم

بدنی و تربیت»  نام رشته از

  «علوم ورزشی »  به« ورزشیعلوم

 کرد.تغییر 

 شد.رشته محل حذف  حسابداری 4888 روزانه دانشگاه زنجان 514 22

23 514 
 -موسسه غیرانتفاعی امید 

 نهاوند
 رشته محل حذف شد. حسابداری 5229 غیرانتفاعی

24 514 
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون 

 قزوین -
 شد.رشته محل حذف  حسابداری 5274 غیرانتفاعی

25 514 
 -ماد موسسه غیرانتفاعی

 سنندج
 رشته محل حذف شد. حسابداری 5356 غیرانتفاعی

26 518 
 -موسسه غیرانتفاعی امید 

 نهاوند
 شد.رشته محل حذف  مدیریت بازرگانی 5475 غیرانتفاعی

27 605 
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون 

 قزوین -
 شد.رشته محل حذف  گرافیك 6139 غیرانتفاعی

نام دفترچه راهنماي ثبت 36مندرج در صفحه « بهداشت محيط مهندسي-104»نامي تکميل شرايط مجموعه ثبت پ(

 رشتهو انتخاب

کاردانی »ها ، چنانچه رشته تحصیلی مقطع کاردانی آن«ناپیوسته مهندسی بهداشت محیطکارشناسی»شدگان رشته پذیرفتهتوجه: 

« کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط»بایست دروس جبرانی مندرج در برنامه مصوب نباشد ، می« بهداشت محیط

 را مطابق ضوابط مندرج در برنامه بگذرانند.
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  3صفحه  

 اصالحات مربوط به ضوابط سهميه ايثارگران مندرج در دفترچه راهنما: ت(
 

 

( قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب جلسه مورخ 70نکته بسيار مهم: توضيحات درخصوص آيين نامه اجرايي ماده )

 هيئت محترم وزيران: 12/5/1401

  هیئت  12/5/1401ع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ ( قانون جام70آیین نامه اجرایی ماده ) 3براساس ماده

توانند در دوره مشمولین استفاده از سهمیه صرفًا یکبار در هر مقطع آزمون سراسری و تحصیالت تکمیلی می»محترم وزیران: 

ل مذکور از ادامه تحصیل انصراف روزانه دانشگاههای دولتی از سهمیه استفاده نمایند. چنانچه پس از قبولی و ثبت نام در رشته مح

 «دهند و یا ثبت نام ننمایند، مجدداً حق استفاده از سهمیه در آن مقطع تحصیلی را ندارند.

  هیئت محترم  12/5/1401( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ 70آیین نامه اجرایی ماده ) 4براساس ماده

استفاده مجدد مشمولین پذیرفته شده در هر مقطع در آزمون های سراسری و تحصیالت تکمیلی در دوره های شبانه )نوبت »وزیران: 

پردیس بین الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد اسالمی و سایر دوره های شهریه پرداز از سهمیه مشمولین دوم( پیام نور، غیر انتفاعی، 

 «( این آیین نامه حداکثر تا یکبار دیگر بالمانع است.3این آیین نامه در صورت انصراف از تحصیل عالوه بر ماده )

 و یا  1400که دارای قبولی در آزمونهای سال  1401اپیوسته سال با توجه به موارد فوق داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی ن

اند و یا در رشته قبولی دوره غیرروزانه های غیرروزانه پذیرفته شدهقبل از آن در دوره روزانه می باشند، یا حداقل دو بار در دوره

رت دیگر فقط داوطلبان آزمون کاردانی به فارغ التحصیل شده اند، امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران را ندارند. بعبا

و یا قبل از آن در  1400که دارای یکبار قبولی با استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمونهای سال  1401کارشناسی ناپیوسته سال 

هستند و از رشته ، غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد اسالمی و سایر دوره های شهریه پرداز( «نوبت دوم»دوره های غیر روزانه )شبانه 

 باشند. آیین نامه مذکور می 4قبولی انصراف داده اند،مشمول ماده 

  بایست گواهی عدم ثبت نام و یا انصراف آیین نامه اجرایی فوق هستند می 4الزم به توضیح است داوطلبانی که مشمول ماده

 آموزش عالی مربوط ارائه نمایند.به دانشگاه یا موسسه  1401خود را در زمان ثبت نام در رشته قبولی سال 

 

 : بخش مشخصات و شرايط دانشگاه( اصالحات مربوط به ث     
 تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين )ويژه برادران(  استان

 02140445791, 02140445573 تلفن:

 مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي توس  استان

https://www.toos.ac.ir/page/history شرايط عمومي: نشاني 

 قزوين * موسسه غيرانتفاعي كار استان

 :واحد قزوين

 نشاني شرايط عمومي:

http://qazvin.kar.ac.ir/index.php/fa/35-47-10-28-01-2021/33-47-10-28-01-2021 
 :واحد خرمدره

http://khoramdareh.kar.ac.ir/index.php/fa/2022-03-13-07-34-02 
 :واحد رفسنجان

http://rafsanjan.kar.ac.ir/index.php/fa/2019-04-16-08-59-04/375-2022-08-16-07-18-49 

 بجنورد -شمالي * موسسه غيرانتفاعي اشراق خراسان  استان

  نشاني:

 ساختمان شماره يک-1۰شهيد وزين -)شهيد وزين(13طالقاني شرقي -خيابان طالقاني شرقي-بجنورد

 ساختمان شماره دو – 1پالک -11روبروي كالنتري شماره -)شهيد وزين(13طالقاني شرقي -خيابان طالقاني شرقي-بجنورد

 

https://www.toos.ac.ir/page/history
http://qazvin.kar.ac.ir/index.php/fa/35-47-10-28-01-2021/33-47-10-28-01-2021
http://khoramdareh.kar.ac.ir/index.php/fa/2022-03-13-07-34-02

