
 



 تذكرات مهم و فهرست مندرجات دفترچه راهنما

 :تذكرات مهم*  
و براساس مصوبه  ،لس محترم شوراي اسالميمج 26/2/95مصوب  ها و مراكز آموزش عالي كشور با توجه به قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه -1

 :باشد به صورت زير مي 1397ثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال أيزان و نحوه تم 20/8/96مورخ  دانشجومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش نه
يا   و امتحانات يك اند به بعد اخذ نموده 1384ديپلم خود را از سال  هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه آن دسته از ديپلمه )الف

) سال سوم آموزش متوسطه(كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم  درس آنها به صورت نهايي، سراسري و چند
 .شود كل نهايي آنان لحاظ مي  درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره 25به ميزان حداكثر 

دانشگاهي خود را از سال  مدرك دوره پيش  دانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر كه وطلبان داراي مدرك پيشدا )ب
مال سوابق تحصيلي بوده و و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است مشمول اع اند به بعد اخذ كرده 1390-91تحصيلي 

  درصد به نسبت سوابق 5به ميزان حداكثر ) صرفاً نمرات دروسي كه به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است(دانشگاهي  سوابق تحصيلي موجود دوره پيش
 .شود كل نهايي آنان لحاظ مي  تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره

  .، هر دو مورد اعمال خواهد شد»الف و ب«داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي بندهاي براي : تبصره
مين نهو مصوبه جلس محترم شوراي اسالمي م 26/2/95ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  با توجه به قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه -2

هاي  ها، پذيرش در تعدادي از كدرشته محل و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 20/8/96جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 
نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  ، دانشگاه پيام)...و  نوبت دوم ،هاي روزانه دوره( ها و مؤسسات آموزش عالي برخي از دانشگاه

در مدارك تحصيلي » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش  .پذيرد صورت مي) ديپلممعدل كتبي (
  .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي محل  التحصيلي دانشجوياني كه در اين كدرشته فارغ

توسط مجلس  14/12/1395در تاريخ » )1396-1400(توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  قانون برنامه پنج ساله ششم«با توجه به تصويب  - 3
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم « 47و اصالحيه بعدي آن در ماده » قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« 70اين  قانون عالوه بر ماده  90شوراي اسالمي، ماده 

  .گيرد در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت مي» )2(از مقررات مالي دولت بخشي 
  :براساس قوانين فوق

ن و باالتر و همسر و فرزندا% 25جانبازان « ،»آنان  فرزندانهمسر و  و  آزادگان« ،»شهدا  فرزندان و همسر«ظرفيت هر كدرشته محل به %) 25(بيست و پنج درصد  -1
 )ظرفيت %25  سهميه ايثارگران(. اختصاص دارد »آنان

همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه «و » و همسر و فرزندان آنان% 25جانبازان زير «ظرفيت هر كدرشته محل نيز به %) 5(پنج درصد  -2
  )ظرفيت %5  سهميه ايثارگران(. اختصاص دارد» در جبهه

درصدي ايثارگران  25قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه  90طبق تبصره بند الف ماده  :1 تذكر
الزم را داشته باشند، تخصيص  درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب 5توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 

  .يابد آزاد اختصاص ميبصورت داوطلبان ساير يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به 
  .يابد سهميه ايثارگران، به ساير داوطلبان بصورت آزاد اختصاص مي% 5ظرفيت خالي مانده  :2تذكر 
نمره آخرين فرد پذيرفته شده در % 70) درصدي 5درصدي و يا  25ايثارگران مشمول ظرفيت سهميه اعم از (ثارگران براساس قوانين مذكور حدنصاب نمره اي :3تذكر 

  .باشد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل مي% 75گزينش آزاد در هر كدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 
توانند در صورت تمايل به تعداد  متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان مي هاي نيمه ، محدوديتي براي انتخاب رشته1397ال در انتخاب رشته آزمون سراسري س -4

هر داوطلب در  بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حدنصاب نمره علمي الزم،. متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند هاي نيمه دلخواه، كدرشته
داوطلبان در . هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه معرفي خواهد شد متمركز با توجه به اولويت رشته نيمه) دو( 2دوره، حداكثر در  -هر گروه 

  .ندمتمركز خود در فرم انتخاب رشته، نهايت دقت را بعمل آور هاي متمركز و نيمه چينش و درج كدرشته محل
نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش ها، امكانات رفاهي و  براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان توصيه مي -5

آموزش عالي ذيربط، مؤسسات  ها و دانشگاه اينترنتيهاي  سايتو همچنين  www.sanjesh.org: به نشاني سايت اين سازمانها مندرج در  ، به بخش پيوستعالي
مراجعه نموده و از نحوه  www.msrt.ir:  نشانيهاي جمعي و سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به  رسانهها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در  هاي دانشگاه اطالعيه

  .ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند
نمايند، از ارائه خوابگاه، وام  اقدام به پذيرش دانشجو مي 1397كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه -6

اوطلبان توصيه ر اين اساس به دب .باشند دوره بطور جـد معذور ميپذيرفته شده در اين رفاهي به دانشجويان  هرگونه تسهيالتتحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 
  .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ گردد انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  مي

 ها و مؤسسات آموزش هاي خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه پرديستحصيلي مقاطع كارشناسي و دكتري  هاي در رشته 1397پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال  -7
   .، بصورت متمركز و بدون انجام مصاحبه خواهد بود)اعم از تابعه وزارت علوم و يا وزارت بهداشت(عالي 

انتخاب رشته، مشاهده (آزمون و همچنين كدرهگيري خود را براي انجام امور بعدي  و رمز ورودسريال كارت اعتباري شماره پرونده، شماره داوطلبان الزم است اطالعات  -8
  .نزد خود نگهداري نمايند 1397ماه سال   تا پايان بهمن ،...)نهايي، تكميل ظرفيت و  كارنامه
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 مقدمه و نكات مهم

  مقدمه و نكات مهم  1صفحه   فصل اول
 

ی عا ه   با
   :مقدمه
انـد، انتخـاب رشـته     داوطلباني كه مجاز بـه انتخـاب رشـته شـده      اميد كه  و با اين   سراسري  آزمون  شما متقاضيان در گزينش  براي موفقيت   آرزوي  و  سالمبا         

  انقـالب   وردهايادسـت   بخـش   و تـداوم   اسـالم   از حريم  حفاظت  براي  شايسته  علم و ايمان، پاسداراني و صحيح انجام دهند تا در آينده بتوانند در سنگرهاي آگاهانه 
 .دارد راهنما معطوف ميمندرج در اين دفترچه  نكات   را به  گرامي باشند، نظر داوطلبان  عالي  موزش آ  ها و مؤسسات در دانشگاه اسالمي 

   :انتخاب رشته در بارهنكاتي چند 
ها و مؤسسات آموزش عالي را انتخاب نمايند كه بـر اسـاس    دانشگاه) متمركز اعم از متمركز و نيمه(هاي مختلف  هاي تحصيلي دوره توانند رشته داوطلباني مي -

  . شده باشند دوره مورد نظر دركارنامه نتيجه اوليه، مجاز به انتخاب رشته 
زمايشي مربوط مجاز آن دسته از داوطلباني كه در دو گروه و يا سه گروه آزمايشي شركت نموده و بر اساس كارنامه نتيجه اوليه در دو گروه و يا هر سه گروه آ -

از طريـق اينترنـت منحصـراً در يـك فـرم       هاي آزمايشي مربـوط  هاي مورد عالقه خود را از هر يك از گروه اند، الزم است كليه كدرشته به انتخاب رشته شده
 . نمايندوارد  150تا  1انتخاب رشته از اولويت 

هايي كـه پـذيرش آنهـا     در رشته(يا معدل كتبي ديپلم ها و  هاي انتخابي بر اساس نمره كل اكتسابي در زيرگروه با توجه به اينكه گزينش داوطلبان در كدرشته -
هاي تحصيلي  هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته پذيرد، لذا اولويت كدرشته ساير ضوابط و شرايط صورت ميا رعايت و ب) صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي است

 .كند و تأثير ديگري در پذيرفته شدن وي ندارد هاي انتخابي وي تعيين مي صرفاً تقدم ترتيب عالقه داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته محل
و شركت در نام  مجاز به ثبت 1397آزمون سراسري سال ) متمركز هاي تحصيلي متمركز و يا نيمه اعم از رشته( شدگان دوره روزانه پذيرفته :ميادآوري مه

بديهي است اين افراد در صورت انصراف قطعي تـا تـاريخ   . بودنخواهند روزانه دوره  هاي انتخاب رشتهبراي  1398آزمون سراسري سال 
نام و شركت در آزمون براي انتخـاب   توانند نسبت به ثبت منحصراً مي) 1398نام سال  ط مندرج در دفترچه راهنماي ثبتمطابق ضواب(مقرر 

  .اقدام نمايند) به جز دوره روزانه(ها  ساير دوره
  .باشند هاي دوره روزانه مي مشمول ضوابط رشته ،هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي هاي دانشگاه الزم به توضيح است رشته* 

  1397جدول زمان بندي انتخاب رشته تا اعالم نتايج آزمون سراسري سال 
 تاريخ موضوع

  1397/مرداد/20لغايت  15 انتخاب رشته از طريق سايت اينترنتي سازمان 
  1397/ماه  مرداداواخر   داراي شرايط خاصهاي  اعالم اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته

  1397/ نيمه دوم شهريور ماه  اعالم نتايج نهايي آزمون
  1397/نيمه دوم شهريور ماه  روي سايت سازمان بر  1397 سال  استقرار كارنامه نهايي آزمون سراسري

 1397ماه  مهر نيمه دوم متمركز هاي نيمه شدگان چند برابر ظرفيت رشته اعالم اسامي معرفي
  :هاي مهم توصيه

و همچنين راهنماي شركت در آزمون كه به همراه كارت ورود بـه   1397 ن سراسري سالوآزم 1مطالب اين دفترچه و دفترچه راهنماي شماره  -1
ن نامه پيـك سـنجش و سـايت اينترنتـي سـازما      هاي مندرج در هفته به شما ارائه گرديده و اطالعيهاز طريق سايت اينترنتي اين سازمان جلسه 

 .طور دقيق مطالعه كنيد و به ضوابط و شرايط توجه داشته باشيد  سنجش آموزش كشور را به
صورت دقيـق    ايد به هايي را كه انتخاب كرده نويس انتخاب رشته را تكميل و عناوين رشته و دانشگاه قبل از مراجعه به سايت سازمان، فرم پيش -2

  .نوشته و از صحت آنها اطمينان يابيد
د و بـه تـذكرات و   يـ صـورت كامـل طـي كن     با دقـت و بـه  را تعريف شده انتخاب رشته در برنامه  گامكليه مراحل انتخاب رشته را كه با عنوان  -3

 .توجه كرده و آنها را رفع نمائيد ،دهد خطاهايي كه مي
4-  رسيد دريافت انتخاب رشته به شـما ارائـه    به عنوانرقمي  15در صورتي كه اطالعات شما بصورت كامل دريافت شده باشد، سيستم يك رسيد

كه اين رسيد به شما ارائه نشـده،    شود و تا زماني اين رسيد پس از انجام كامل مراحل و ارسال اطالعات، در يك صفحه مجزا ارائه مي. دهد مي
 .است  انتخاب رشته شما پايان نيافته

 هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اينترنتي كه بـاالي آن رسـيد   كدرشته حتما از فهرست پس از دريافت رسيد از بخش مشاهده اطالعات، -5
و شماره نسخه چاپي درج گرديده است، يك نسخه چاپي تهيه كرده و آن را تـا زمـان اعـالم نتـايج نهـايي نـزد خـود         رقمي 15 انتخاب رشته

  . نگهداري نماييد
هـايي   هاي آزمايشـي و دوره  دن كارنامه اوليه خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروهدر انتخاب رشته بر اساس وضعيت مجاز به انتخاب رشته بو -6

هـايي كـه بـر اسـاس      هـاي آزمايشـي و دوره   بديهي است كه انتخاب رشته از گـروه . يديكه اجازه انتخاب رشته به شما داده نشده، خودداري نما
 .است كارنامه اوليه اجازه انتخاب رشته از آنها را نداريد، باطل

رساند بر اساس اعالم رسمي وزارت آموزش و پـرورش، وزارت مـذكور بـراي تـأمين بخشـي از نيـروي        ميآزمون سراسري به اطالع داوطلبان  -7
ون انساني مورد نياز آموزشي و پرورشي خود از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از ميان داوطلبان واجد شـرايط آزمـ  

هـاي   مجاز به انتخاب رشته، كه متقاضي شركت در گزينش رشـته  )غيرشاغل(داوطلبان آزاد . ي دانشجوي متعهد خدمت خواهد پذيرفتسراسر
باشند، الزم است قبل از انتخاب رشته اينترنتي، نسبت بـه پرداخـت مبلـغ     دبير شهيد رجايي تهران و دانشگاه ويژه فرهنگيان مي دانشگاه تربيت 

 .هاي بانكي عضو شبكه شتاب اقدام نمايند ريال منحصراً بصورت الكترونيكي، از طريق كارت) هزار پنجو پنجاه ( 000/55
انـد، در صـورت تمايـل بـه      هاي دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي اعالم نكرده مندي خود را به گزينش در رشته هداوطلباني كه قبالً عالق -8

ريـال منحصـراً   ) هـزار  هو د يكصـد ( 000/110ست قبل از انتخاب رشته اينترنتي، نسبت به پرداخت مبلغ ها، الزم ا شركت در گزينش اين رشته
 .هاي بانكي عضو شبكه شتاب اقدام نمايند بصورت الكترونيكي، از طريق كارت
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  .اند، الزامي است شده  هاي آزمايشي كه مجاز به انتخاب رشته مطالعه مطالب اين فصل براي داوطلبان همه گروه

 فصل اول
  

  :شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو) 1
  :شرايط عمومي و اختصاصي )1- 1

 .باشند 1397آزمون سراسري سال  1داوطلبان بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شماره  -
 .درج شده، نبايد منعي داشته باشند 1397آزمون سراسري سال  1داوطلبان مرد از نظر مقررات وظيفه عمومي كه در دفترچه راهنماي شماره  -
اي  و حرفـه   فني  هاي آموزشكده  پيوسته  و يا كارداني  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه )فوق ديپلم(هاي كارداني  در دوره 31/6/1397تاريخ  ي كه حداكثر تابرادران كليه  -
 ،چنـين دانشـگاه آزاد اسـالمي   علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي و هم  هاي خانهبه تأييد وزارترشته تحصيلي آنها، شوند و  التحصيل مي فارغ 

انـد، در   نمـوده   و شـركت  نـام   ثبت  جاري سال   سراسري  در آزمون  خدمت به   از اعزام و قبل  تحصيل  بعد از اتمام  ماهه   شش  در مهلت فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته بوده و 
ـ   در دوره)  ديپلم فوق(  كارداني  دوره  از واحدهاي  تعدادي  و با احتساب  باالتر از كارداني  گروه آزمايشي ذيربط در مقطع  تحصيلي  هاي در رشته  شدن پذيرفته  صورت ه باالتر ب
  دوره  در همـان   و فنـĤوري   ، تحقيقـات  علـوم   ضوابط وزارت  طبق  تحصيل  مدت  كمتر از طول سال 2باالتر   مقطع  به  از كارداني  آنان  تحصيل  مدت  حداكثر طول  كه  نحوي

  .خواهد شدلغو   آنان  قبولي صورت  در غير اين . خواهد بود  بالمانع وظيفه  از نظر نظام  آنان   باشد، قبولي  حصيليت
  :شرايط پذيرش دانشجو )2- 1

  :پذيرش شوند كه 1397ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال  توانند در دانشگاه داوطلباني مي
  .شركت كرده و بر اساس كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته شده باشنددر آزمون مذكور  -1-1-2

دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عـالي  ، )...روزانه، شبانه، مجازي و ( ها و مؤسسات آموزش عالي برخي از دانشگاههاي تحصيلي  در آن دسته از رشته :تبصره
و يا مجـاز  آزمون  حضور در جلسه، گيرد داوطلبان صورت مي) معدل كتبي ديپلم(دوره متوسطه صرفاً براساس سوابق تحصيلي  هاكه گزينش آنغيرانتفاعي 

 .باشد ميالزامي نبه انتخاب رشته شدن 
 .بوده و از نظر مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشندسراسري واجد شرايط عمومي و اختصاصي آزمون  -2-1-2
 :بودن يكي از مدارك تحصيلي معتبر به شرح زيردارا  -3-1-2

 .ديپلم كامل متوسطه براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه -
 .1397 سال دانشگاهي براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و يا اخذ آن حداكثر تا پايان شهريور مدرك پيش -
  .باشند دانشگاهي مي اي يا كاردانش كه فاقد مدرك پيش فني و حرفهبراي داوطلبان داراي ديپلم ) فوق ديپلم( مدرك كارداني -

 . شود دانشگاهي مالك عمل واقع مي به جاي مدرك پيش ،شرط معدلدون بهاي كارداني پيوسته،  موختگان دورهآ دانشمدرك كارداني : تبصره
تلقي  »يكن لم كان« ويشدگان نهايي اين آزمون، قبولي  پذيرفتهكي از شرايط فوق را نداشته باشد، حتي در صورت انتخاب رشته و قرار گرفتن در رديف يكه داوطلبي   در صورتي

دهند تا تـاريخ مقـرر مـدارك فـوق را      احتمال ميلذا به داوطلباني كه شرايط مورد نظر را ندارند و يا . معذور خواهند بوداو ها و مؤسسات آموزش عالي از پذيرش  شود و دانشگاه مي
  .نمايندشود كه به هيچ وجه فرم انتخاب رشته خود را تكميل ن اند، تأكيد مي شده  كه مجاز به انتخاب رشته كسب ننمايند، حتي در صورتي 

 :غيرايرانياتباع  پذيرششرايط و ضوابط  )3- 1
الزم ، )1مندرج در دفترچه راهنماي شـماره  (، بايد عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون 1397كننده در آزمون سراسري سال  كليه اتباع غيرايراني شركت     
شدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در زمـان   ني كه در رديف پذيرفتهبديهي است چنانچه اتباع غيرايرا. نام اينترنتي، عالمتگذاري نموده باشند بند مربوط را در تقاضانامه ثبت است
  .تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد  30نام بند  ثبت

در گـزينش شـركت داده   ) 1چـه راهنمـاي شـماره    منـدرج در دفتر (فقط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر  -1
  .شوند مي

بـديهي اسـت در صـورت    . باشـند  ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خـارجي نمـي   هاي تحصيلي دانشگاه اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته -2
ها و مؤسسات آمـوزش عـالي آن منـاطق،     مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاهسسات آموزش عالي واقع در ها و مؤ در دانشگاهپذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني 

  .توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داوطلبان، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است. گردد تلقي مي» كان لم يكن«
هاي خـاص و حسـاس اكيـداً ممنـوع      و رشته) از جمله تعهدات استخدامي(هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود  در رشته پذيرش اتباع غيرايراني -3

  .ها، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است توضيح و فهرست اين رشته. باشد مي
% 80حداكثر بـه ميـزان   هاي روزانه، ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي  شدگان غيرايراني آزمون سراسري در دوره كليه پذيرفتهمطابق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -4

  .)باشد بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي هاي علوم پزشكي، پرداخت شهريه تابع مقررات وزارت در دانشگاه( باشند مي) شبانه(هاي نوبت دوم  دوره  هاي شهريه
  :ها سهميه )4- 1

توانسـتند متقاضـي يكـي از    ، داوطلبان با توجه بـه شـرايط خـود مـي    1397آزمون سراسري سال  1به دفترچه راهنماي شماره  عنايتبر اساس ضوابط و مصوبات مربوطه و نيز با 
  .الذكر درج گرديده استها، در دفترچه فوقتوضيحات مربوط به هر يك از سهميه. شوندذيل مندرج هاي  سهميه
محسـوب   3و  2، 1منـاطق  هـاي   سـهميه يكي از  وهاي زير جز با توجه به مالكدر آزمون سراسري سال جاري شركت كنندگان متقاضي سهميه مناطق  :سهميه مناطق) الف

  .ن لحاظ گرديده استآنااوليه نتيجه گرديده و در كارنامه 
  .براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دبيرستان يا هنرستان )1
  .دانشگاهي ، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال آخر دبيرستان و دوره پيش)سالي واحدي يا اعم از ترمي واحدي و(براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه ) 2
، سهمية داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرك تحصـيلي  )حتي يك سال از سه سال( محل اخذ مدرك تحصيلي داوطلبان سهمية مناطق متفاوت باشد كه بخش  در صورتي) 3

  .شود ميو در نظر گرفته تعيين و باالتر  تر منطقة مرفه
سال اول، دوم و سوم دبيرسـتان  (تحصيلي سه سال آخر دوره دبيرستان و يا هنرستان پيوسته، بر اساس بخش محل اخذ مدرك ) ديپلم  فوق(هاي كارداني  التحصيالن دوره فارغ) 4

  .شوند محسوب مي 3و يا  2، 1هاي مناطق  ، جزو يكي از سهميه)و يا هنرستان
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 ،انـد  را در خارج از كشور گذرانـده خود ) انشگاهيسال دوازدهم و يا پيش د(در دوره متوسطه و يا سال آخر دوره متوسطه آخر تحصيل از سه سال دو سال حداقل كه   داوطلباني )5
  .شوند مي محسوب 3منطقه سهميه جزو 

نموده و معلوليت آنها بـه تأييـد سـازمان    نام عالمتگذاري  كه بند معلوليت را در تقاضانامه ثبت بينا، نيمه شنوا و معلولين جسمي حركتي نابينا، ناشنوا، نيمه(كليه داوطلبان معلول ) 6
 .شوند محسوب مي 3جزو سهميه منطقه ) رسيدهبهزيستي 

    :و خانواده شهداايثارگران، رزمندگان سهميه ) ب
توسـط   14/12/1395در تـاريخ  » )1396-1400(قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران  «با توجه به تصويب  :ايثارگران -1

قانون الحاق برخي مواد بـه قـانون   « 47و اصالحيه بعدي آن در ماده » قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« 70اين قانون عالوه بر ماده  90ماده مجلس شوراي اسالمي، 
  .گيرد در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت مي» )2(تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

  :براساس قوانين فوق
و باالتر و همسر و % 25جانبازان « ،»آنان  فرزندانهمسر و  و  آزادگان« ،»و مفقوداالثر شهدا  فرزندان و همسر«ظرفيت هر كدرشته محل به %) 25(بيست و پنج درصد  -1

  )ظرفيت %25  سهميه ايثارگران( .اختصاص دارد »فرزندان آنان
 همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه«و » و همسر و فرزندان آنان% 25نبازان زير جا«ظرفيت هر كدرشته محل نيز به %) 5(پنج درصد  -2

  )ظرفيت %5  سهميه ايثارگران(. اختصاص دارد» )ستاد كل نيروهاي مسلح، داوطلبان بسيجي و جهاد سازندگي(
 25قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه  90طبق تبصره بند الف ماده  :1 تذكر

درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب  5درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن ابتدا به مشمولين سهميه 
  .يابد آزاد اختصاص مي بصورتداوطلبان ساير الزم را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به 

  .يابد سهميه ايثارگران، به ساير داوطلبان بصورت آزاد اختصاص مي% 5ظرفيت خالي مانده  :2تذكر 
نمره آخرين فـرد پذيرفتـه   % 70) درصدي 5درصدي و يا  25ايثارگران مشمول ظرفيت سهميه اعم از (براساس قوانين مذكور حدنصاب نمره ايثارگران  :3تذكر 

  .باشد شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل مي
  .شوند هميه منطقه خود نيز گزينش ميداوطلبان سهميه ايثارگران، عالوه بر سهميه ايثارگران همانند ساير داوطلبان در س :4ذكر ت

  .يابد، كه امكان گرد كردن رياضي براي آنها وجود داشته باشد هاي فوق تخصيص مي هايي به سهميه ظرفيت در كد رشته محل :5تذكر 
صالح، ضوابط و مقـررات اعمـالي    ذي ها توسط مراجع هاي فوق براساس قوانين و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغيير در اين سهميه سهميه :6تذكر 

  .رساني خواهد شد اطالع
حدنصاب نمره براي اين داوطلبان . باشند ميرزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  رزمندگانجزو سهمية ) ماه حضور در جبهه 6با حداقل (رزمندگان  :رزمندگان -2

  . باشد نمره گزينش آزاد در رشته محل مورد نظر مي% 75
  . باشند ميخانواده شهدا محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  خانواده شهداجزو سهمية پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد  :شهدا خانواده  -3

  :توضيحات مهم
هـاي رزمنـدگان و    به بعـد و داوطلبـان مشـمول سـهميه     1368از سال و ستاد كل نيروهاي مسلح وزارت جهاد كشاورزي  ،داوطلب بسيجيرزمندگان داوطلبان مشمول سهمية  -

پذيرفتـه شـوند، ايـن داوطلبـان      روزانهدوره هاي تحصيلي  در رشته بوطتوانند با استفاده از سهمية مر بار مي ، فقط يكبه بعد 1376بنياد شهيد و امور ايثارگران از سال  ايثارگران
، پيام نور، غيرانتفـاعي،  )شبانه(هاي نوبت دوم  الزم به توضيح است داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران در دوره. باشند مجاز به استفاده مجدد از سهميه نمي

سري پذيرفته شوند، در صورت انصراف از قبولي اوليه، منحصراً يك بار ديگر مجـاز بـه اسـتفاده از سـهميه     آزمون سراو ظرفيت مازاد  پرديس خودگردان ،مجازي ،حضوري نيمه
  .مذكور خواهند بود

 :تسهيالتو  ها ساير سهميه )1-1-4
  :سهميه مناطق محروم )الف

اي، قطبـي و   هـاي ناحيـه   درصد از ظرفيت هر يـك از كدرشـته   40حداقل ، 21/1/1372ريزي آزمون سراسري مورخ  بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه كميته مطالعه و برنامه )1
يلويـه و  گهاي ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختيـاري، سيسـتان و بلوچسـتان، كردسـتان، كرمانشـاه، كه      ها و مؤسسات آموزش عالي واقع در استان كشوري دورة روزانه دانشگاه

  .يابد ها تخصيص مي استانن ايهرمزگان به داوطلبان بومي  و بويراحمد، لرستان
دانشجوي بومي از محل اصالح قـانون عـدالت آموزشـي، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش       % 30 مبني بر پذيرش مجلس شوراي اسالمي، 1392براساس مصوبه سال  :تبصره

پزشكي، دندانپزشـكي  : هاي مقطع دكتري عمومي شامل پزشكي، در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور، مصوبه مربوط را براي رشته
وجه به اهميت شرايط و ضوابط پذيرش در اين خصوص، داوطلبان ضرورت دارد به شرايط درج شده در فصل دوم اين دفترچـه راهنمـا توجـه    با ت. نمايد و داروسازي اجرا مي

  .ها نخواهد بود شامل اين رشته» الف«با توجه به قانون مذكور، بديهي است مصوبه مندرج در بخش . نمايند
  .باشد طرح ممنوع ميتغيير رشته و يا انتقال پذيرفته شدگان اين  -
ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان  :هاي مين نيروي متخصص استانأو به منظور ت 14/3/66مورخ شوراي عالي انقالب فرهنگي جلسه سي و سوم بر اساس مصوبه  )2

از داوطلبان بـومي   نفر 500ها و به تعداد  هاي اين استان نياز برحسب نظر استانداريهاي مورد يلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان در رشتهگكردستان، كرمانشاه، كه و بلوچستان،
  .شود مي هاي مذكور انجام  ها به صورت آزاد و از بين داوطلبان بومي هر يك از استان بديهي است كه پذيرش در اين رشته. شوندها پذيرش مي هاي مذكور در دانشگاه استان
  .باشدهاي واقع در قطب دانشگاهي مي ها و در محدوده دانشگاه باشد و انتقال محل تحصيل منوط به موافقت استانداريشدگان اين طرح ممنوع مي تهتغيير رشته پذيرف :تبصره

  :هرمزگان و شهرستان بشاگرد در استان )گنج و منوجان باد، كهنوج، رودبار، قلعهآجيرفت، عنبر( هاي جنوب استان كرمان شهرستانسهميه داوطلبان ) ب
شهر از ) 2(مذكور كه حداقل دو هاي  داوطلبان بومي شهرستان، و ساير مصوبات 3/2/1388ريزي آزمون سراسري مورخ  براساس مصوبه شصتمين جلسه كميته مطالعه و برنامه    

هـا   آن» محل تولـد «و » مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخرمحل اخذ «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«شهر ) 4(چهار 
بديهي است در صورت پذيرفته شـدن در  . هاي مربوط در اين دفترچه انتخاب نمايند ها را از بخش هاي اختصاصي اين شهرستانتوانند كدرشته، مييكي از شهرهاي فوق باشند

شـدگان   ضـمناً پذيرفتـه  . گـردد در غير اينصورت قبولي آنهـا لغـو مـي    ،سسه قبولي خود ارائه نمايندؤنام به مثبت بايست گواهي مربوطه را در زمانها، داوطلبان مياين كدرشته
  .مشمول تسهيالت اين طرح بايد متعهد شوند كه به مدت دو برابر مدت تحصيل در مناطق محروم استان خود خدمت نمايند

هـاي   كليه بخشداوطلبان بومي ، 28/8/92شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ  739 جلسه مصوبه ر اساسب :كرمانشاهمناطق زلزله زده استان بومي سهميه داوطلبان  )ج
از شهرسـتان   هاي كوزران و ماهيدشـت  سرپل ذهاب، قصر شيرين و گيالنغرب و همچنين بخشروانسر، داالهو، آباد غرب، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود،  اسالمهاي  شهرستان
هـاي  تواننـد كدرشـته   ، مـي شـرايط ذيـل  بـه شـرط داشـتن     ،باشند ناشي از زلزله كرمانشاه ميجاني و مالي هاي آسيب ديده  كه طبق اعالم وزارت كشور جزو بخش كرمانشاه

بايست گـواهي مربوطـه   ها، داوطلبان ميدن در اين كدرشتهش بديهي است در صورت پذيرفته. مربوط در اين دفترچه انتخاب نمايند هاي ها را از بخش اختصاصي اين شهرستان
تعلـق  مناطق فـوق در اسـتان كرمانشـاه    اين سهميه فقط به داوطلبان بومي  -1 .گرددقبولي خود ارائه نمايند در غير اينصورت قبولي آنها لغو مي سسهؤم نام به را در زمان ثبت

باشـد كـه محـل اقامـت آنـان يكـي از        اين سهميه مشمول داوطلباني مي -2 .باشد نميو يا ساير مناطق زلزله زده  شاهكرمانهاي استان  گيرد و شامل ساير شهرها و بخش مي
اقامـت در  و يا بخش محل شهر : تبصره. دانشگاهي آنها در يكي از شهرهاي ياد شده باشد شهرهاي فوق باشد و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سال دوم، يا سال سوم و يا پيش

بـديهي اسـت در صـورت     .اقامت داشته و اين موضوع مورد تأييد فرمانداري ذيربط قرار گيرد مناطقگيرد كه داوطلب در زمان وقوع زلزله در اين  صورتي مالك عمل قرار مي
شرط الزم  -3 .ئه دهد، در غيراينصورت قبولي وي لغو خواهد شدوسسه محل قبولي ارامنام به  بايست مدارك الزم را در زمان ثبت ها داوطلب مي پذيرفته شدن در اين كدرشته

% 85هـاي پزشـكي، دندانپزشـكي و داروسـازي      اين حدنصـاب بـراي رشـته   : تبصره. باشد حدنصاب گزينش آزاد مي% 80جهت استفاده از اين سهميه، كسب نمره علمي برابر 
هرگونه تغيير رشـته يـا انتقـال     -5 .شود دگان با استفاده از اين سهميه، دو برابر مدت تحصيل محسوب ميميزان تعهد خدمت پذيرفته ش -4 .حدنصاب گزينش آزاد خواهد بود

  .دباش ميقابل اجرا  1399سال و حداكثر تا آزمون سراسري سال  3تخصيص اين سهميه به مدت  -6 .باشد براي پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه ممنوع مي



 و ضوابط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته توضيحات و شرايط                      فصل اول                                                                         

  فصل اول  4صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

شوراي عالي انقالب فرهنگي، مبني بر اختصاص سهميه براي  21/3/87مورخ  625در راستاي اجراي مصوبه  :در استان هرمزگان ابوموسي شهرستانسهميه داوطلبان ) د
% 75كسـب حدنصـاب   البتـه  . هاي استان هرمزگان، به اين دسته از داوطلبان اختصاص دارد هاي تحصيلي دانشگاه از ظرفيت پذيرش رشته% 40داوطلبان شهرستان ابوموسي، 

چنانچـه داوطلبـان    -2تبصـره  . باشد سال در شهرستان ابوموسي، مي 3مالك بومي جهت استفاده از اين سهميه، سكونت مستمر به مدت  -1تبصره . گزينش آزاد الزامي است
بديهي است در . شوند شگاه پيام نور ابوموسي جايابي و معرفي ميدر دان% 100هاي استان هرمزگان كسب ننمايند، بصورت  هاي دانشگاه واجد شرايط حدنصاب الزم را در رشته
  .موسسه محل قبولي ارائه دهد، در غيراينصورت قبولي وي لغو خواهد شد«نام به  بايست مدارك الزم را در زمان ثبت ها داوطلب مي صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته

بـه مـدت سـه سـال بـه      ، 1396-97 سال تحصيلي سهميه ويژه بهياران از ،ريزي علوم پزشكي شوراي عالي برنامه 16/8/1395مورخ  175رأي جلسه مطابق  :نسهميه بهيارا ) ه
ه بهيـاران در  سـهمي . هاي موجود، پذيرش مقطع كارشناسي پيوسته رشته پرستاري، برحسب تعداد متقاضي در هر استان تمديد گرديده است در قالب ظرفيتظرفيت % 5ميزان 

باشد، بديهي است تعريف استان بـومي، اسـتان محـل بـومي بهيـار بـر اسـاس         رشته پرستاري در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي محل اشتغال متقاضيان معتبر مي
نـامي را  تقاضـانامه ثبـت    36و  31 هايبنـد  بـوده و  پـرورش  ييد وزارت آموزش وأديپلم بهياري مورد ت ايه دارشاغل حرفه بهياري كوطلبان دالذا . باشد مندرجات كارنامه مي

كل حاصـل از نمـرات دروس عمـومي و تخصصـي      هاي پرستاري با نمره، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شده باشند، در صورت انتخاب رشتهاند نمودهو تكميل گذاري  عالمت
هـا، بـا نمـره كـل بـدون      داوطلبان براي سـاير رشـته  اين ضمناً گزينش  .شوندگزينش مي ،)ا تأثير مثبتب( گروه آزمايشي علوم تجربي و احتساب نمره درس تخصصي بهياري

  .باشد احتساب دروس تخصصي بهياري مي
  هاي علوم پزشكي ويژه بهياران شاغل با ديپلم بهياري رشته پرستاري در دانشگاهشرايط و ضوابط 

  .برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني )2. 1397دارا بودن شرايط عمومي شركت در آزمون سراسري سال  )1  :شرايط عمومي -
دارا بودن حداقل سه سال سابقه خدمت اعـم از   )2. دارا بودن گواهينامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتي و يا غيردولتي به تأييد دفتر پرستاري محل خدمت )1 :شرايط اختصاصي -

دارا بودن ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسـطه و يـا    )3. لتي و يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت به تأييد دفتر پرستاري محل ارائه خدمتدو
  .31/6/1397حداكثر تا تاريخ  دانشگاهي مدرك پيشاخذ ديپلم بهياري نظام جديد آموزش متوسطه به اضافه 

در صـورت  . هـاي همجـوار را ندارنـد    هاي ايجاد شده در استان محل  متقاضيان حق انتخاب كدرشته(باشد  بهيار مي) محل اشتغال(استان بومي، استان محل خدمت  )1 :تذكرات -
ي مقـاطع كـارداني،   نامـه آموزشـ   طول دوره تحصـيل و نظـام آموزشـي مطـابق آيـين      )2). عدم رعايت اين ضابطه در صورت قبولي، قبولي داوطلب لغو خواهد شد

. باشـند  شدگان اين آزمون مجاز به انتقال و جابجايي نمـي  پذيرفته )3. ريزي علوم پزشكي است كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه
هـايي كـه دانشـجو در دوره     درس. وم پزشكي استريزي عل برنامه آموزشي مطابق برنامه آموزشي مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري مصوب شوراي عالي برنامه )4

  .شود و دانشجو ملزم است كليه دروس مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري را بگذراند بهياري گذرانده است در مقطع كارشناسي پيوسته، تطبيق واحد داده نمي
  و پژوهشـي   آموزشـي   ها و مؤسسات ، دانشگاه و فنĤوري  علوم، تحقيقات  وزارت  رسمي  كارمندان  به) شبانه(هاي نوبت دوم  از ظرفيت رشتهدرصد  10حدود  :سهميه كارمندان )و

  .يابد مي  مربوط اختصاص  استان  بومي،  و فنĤوري  تحقيقاتعلوم،   وزارت به  وابسته
 هنگـام   بـه   تمـام   سال 35 ،  اين وزارت  به  وابسته  و پژوهشي  آموزشي  ها و مؤسسات دانشگاه،  و فنĤوري  علوم، تحقيقات  وزارت  رسمي  كاركنان  سهميه  براي  حداكثر سن  -1تبصره 

  .خواهد بود  نام ثبت 
 . است  وعممن  تحصيلي  هزينه  كمك  هرگونه  و يا پرداخت  شهريه  و پرداخت  )شبانه(در دوره نوبت دوم   شده  پذيرفته كاركنان  به  آموزشي   مأموريت  اعطاي -2 تبصره
بايـد    در دانشـگاه   نـام  ثبـت  هنگـام   و بـه   شـدن  پذيرفته  و در صورت  بوده  داوطلب  شخص  عهده  به  ضوابط بومي  به  با توجه  رشته  و انتخاب  شرط سني  رعايت  مسئوليت -3 تبصره

  .گردد مي لغو   وي  قبولي  صورتندر غير اينمايند،   مربوط را ارائه  مدارك
  :مختلف  هاي سهميه  شدگان پذيرفته  تعهدات  )1-5
  عهـده   به  كه  و اخالقي  شرعي  تعهدات بر  عالوهاند،  پذيرفته شده) ها سهميه  بندي  تقسيم  ضوابط مربوط به  بر اساس( 3و  2  مناطق  از سهميه كه  هاي روزانه دوره گانشد پذيرفته -

بـرادران    براي(د نا شده پذيرفته  كه  اي  رشته در مقطع  تحصيلي  دوره  از گذراندن  پس   اند، بايد متعهد شوند كه برخوردار شده از آن  اي  سهميه  در پذيرش كه  امتيازاتي  دليل   دارند به
 . ، نسبت به ايفاي تعهد خود اقدام نمايند)هاي ذيربط به تشخيص سازمان(تحصيل در هر يك از نقاط ايران   دو برابر زمان  مدت به )  عمومي وظيفه   خدمت از انجام   پس 

  يـك  ، هر نتايج  از اعالم  ، پس عالي  موزشآ  ها و مؤسسات دانشگاه  سراسري  آزمون  ريزي مطالعه و برنامه  كميته 24/9/1375  مورخ  در جلسه  متخذه  تصميمات  بر اساس  :1 تبصره
يا منطقه يك را دارا باشند، به ميزان طـول مـدت دوره تحصـيل بايـد     آزاد نمره سهميه  اقلحد  كه 3يا و  2  مناطق  نامي ثبت  هاي سهميهبا دوره روزانه   شدگان از پذيرفته

منـاطق محـروم، تعهـدات     سـهميه ها و يا  استان يا شهر خاص، بورسيههاي مخصوص داوطلبان  هاي خاص همانند كدرشته شدگان كدرشته پذيرفته. تعهد خدمت بسپارند
  .باشند پذيرد و مشمول موارد فوق نمي هاي مربوط صورت مي آنان بر اساس قراردادهاي منعقده بين ارگان

 .نخواهد بود  سال 5كمتر از  هر صورتدر هاي تحصيلي دوره روزانه  در رشته 3و  2  مناطق  هاي از سهميه  كنندگان استفاده  تعهد براي  مدت  :2 تبصره
بـر    عـالوه ) هـا   سـهميه   بنـدي   تقسيم  ضوابط مربوط به  بر اساس( هاي تحصيلي دوره روزانه  در رشته رزمندگان ايثارگران وشهدا،   ، خانواده يك منطقه  از سهميه  كنندگان استفاده -

  ظيفـه و  خـدمت   از انجام  پس  برادران  براي(اند  شده  پذيرفته  كه  اي رشته  در مقطع  تحصيل  دوره  از گذراندن  پس  دارند بايد متعهد شوند كه  عهده به   كه  و اخالقي  شرعي  تعهدات
 . نمايند  كنند، خدمت مي  ذيربط تعيين  هاي ها و سازمان وزارتخانه  كه  را در مناطقي  رايگان  از آموزش  استفاده  خود، تعهد مربوط به  تحصيل  زمان  برابر مدت  يك  مدت  به)  عمومي

  تحصـيل  دوره  از پايـان    پـس   سال  يك  ظرف كه   در صورتيهاي تحصيلي دوره روزانه،  در رشتهو ايثارگران  ، خانواده شهدا، رزمندگان3 ،2، 1كنندگان از سهمية مناطق  استفاده -
  سـرانه   بر استرداد دو برابر هزينـه   كه عالوه  وزارت ذيربط مجاز و مختار است ،اف نماينداستنك  خدمت به نحو فوق از انجام )  برادران براي   عمومي وظيفه   خدمت  احتساب  بدون(

  .نمايد  مذكور خودداري  خدمت  تا انجام  تحصيلي  مدارك  ، از تحويل تحصيل  مدت  دانشجو در طول
  .نمايند  عمل  متبوع  يا وزارت  سازمان  از طرف  قرارداد منعقد شده  ها موظفند بر طبق  نهادها و وزارتخانه  هاي  بورسيه -
تابع قوانين و مقررات مربـوط بـه آن كدرشـته    ...) هاي داراي تعهد وزارت بهداشت و  مانند سهميه مناطق زلزله زده، رشته(هاي خاص  ها و كدرشته محل پذيرفته شدگان سهميه -

  .باشند مي مندرج در اين دفترچه راهنما محل
، پيام نور، )شبانه(نوبت دوم  :اعم از ،روزانه غير يها دورهدر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  دانشگاهپذيرفته شدگان  -

 . تعهد خدمت ندارندو ظرفيت مازاد غيرانتفاعي، مجازي، پرديس خودگردان 
  دولتـي   ها و ادارات سازمان نياز در صورت  شدن التحصيل  از فارغ  پس  بايد متعهد شوند كه  مختلف  هاي سهميه  تحصيلي ذيربط در كليه  هاي كليه رشته  شدگان پذيرفته :مهم  تذكر

 و معرفـي   بـه تشـخيص    خصوصـي   مذكور، در بخش  هاي ها و ارگان نياز سازمان  عدم  مراجع ذيصالح در صورت  تشخيص  و به  اسالمي  انقالب  ها و نهادهاي و ارگان
  .نمايند  خدمت  كار و امور اجتماعي  وزارت 

  
  :گزينش بومي )1-6

، بر اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگـي بـه شـرح    )گزيني بدون بومي (صورت كشوري   اي، قطبي و گزينش به گزينش بومي بصورت بومي استاني، ناحيه
 . گردد اعمال مي 1397زير در آزمون سراسري سال 

  :گزيني برخي از اهداف بومي -
  .)نظير مشكل كمبود خوابگاه، افت تحصيلي ناشي از دوري خانواده و مشكالت اقتصادي(كاهش مشكالت اقامتي و معيشتي دانشجويان و دانشگاه  -1
  .هاي درون كشوري كاهش مهاجرت -2
  .مند گردند هاي بومي بهره امتيازات در نظر گرفته شده، بتوانند از امكان قبولي بيشتر در رشتهگزينش بومي باعث خواهد شد تا داوطلبان هر ناحيه با  -3
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  :هاي تحصيلي بندي رشته دسته -
  .شوند مي  بندي  ، تقسيمزيرجدول مندرج در   شرح  و به  دسته 4  به ،كشور  در سطح  گسترشميزان ماهيت و   به  با توجه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته -

  

  توضيح  هاي رشته
هـاي   رشته(ها در جدول  رشته  اينگونه. نياز دارند  بومي  متخصصان  به  يا از نظر كاربردي  داشته  ها گسترش در اكثر استان  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به  استاني  هاي رشته استاني 

 .اند آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديدههاي  هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع تحصيلي، زيرگروه

  اي ناحيه 
بندي در رابطه با دسته ذيلمطابق جدول (شود  مي  تلقي  بومي  ناحيه  يك  عنوان  به  مجاور كه  در چند استان  ولي  ها وجود نداشته در اكثر استان  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به

هاي آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنمـا هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش ، مقاطع هاي تحصيلي زيرگروه رشته(ها در جدول  رشته  اينگونه. است داير )نواحي بومي
 .اند مشخص گرديده

 قطبي 
بـا    در رابطـه   ذيـل   جـدول   مطـابق (شـود   مـي   بومي تلقي  قطب  عنوان  به  كهمجاور   بومي  در چند ناحيه  ولي  وجود نداشته  در اكثر نواحي  شود كه مي  اطالق  هايي  رشته  به

هاي آزمايشي مختلـف در   هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(ها در جدول  رشته  اينگونه.  است داير) بومي  هاي قطب  بندي دسته
 .اند اين دفترچه راهنما مشخص گرديده

هـا در جـدول    رشـته   اينگونه. شود مي  ارائه  عالي  آموزش  ها و مؤسسات از دانشگاه  و تنها در تعدادي  بومي وجود نداشته  هاي در اكثر قطب  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به كشوري 
 .اند مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديدههاي آزمايشي  هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(

  :تعيين استان بومي -
  :هاي تعيين استان بومي داوطلبان به شرح ذيل است مالك
سال آخـر  براي داوطلبان نظام قديم و محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي و دو ) دبيرستان و يا هنرستان(محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطه در صورتي كه  )الف

  .شود دبيرستان براي داوطلبان نظام جديد در استان باشد، داوطلب بومي آن استان تلقي مي
  .شود ته ميدر صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلبي در يك استان نباشد، استان محل تولد داوطلب به عنوان استان بومي وي در نظر گرف )ب
  .اند، استان محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان تلقي خواهد شد محل تحصيل را در خارج از كشور گذرانيدهداوطلباني كه سه سال آخر  )ج
تهـران  تولد ايشان نيز خارج از كشور بوده است، استان بومي اين قبيل داوطلبان محل اند و همچنين استان  داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانيده )د

  .خواهد بود
  مجاور، يك  چند استان  از مجموع  :كشور  بومي  نواحي  بندي دسته*  

  .باشد ذيل مي  جدول  شرح  به  بومي  نواحي. گردد ايجاد مي  بومي  ناحيه
 كشور  بومي  نواحي  بندي دسته  جدول

بومي   قطب  ، يك چند ناحيه  از مجموع :بومي  هاي قطب  بندي دسته*   
  .باشد ذيل مي  جدول  شرح  بومي به  هاي قطب. گردد ايجاد مي

 كشور  بومي  هاي قطب  بندي دسته  جدول

  تابعه هاي استانبومي  هاي قطب   تابعه هاي استان  بومي  نواحي
   .مركزيو   ، قم ، قزوين ، سمنان ، زنجان تهرانالبرز، )1(  يك  ناحيه

 )1(   يك  قطب
ــرز،  ـــهرانالب ــزوين  ، ت ــان، ســـمنان، ق ـــم،  زنج ، ق

  . و اردبيل  غربي  ، آذربايجان شرقي  آذربايجان)2( دو  ناحيه .و مركزي ، گيالن، مازندران گلسـتان

  .و يزد  و بختياري  ، چهارمحال اصفهان)3(  سه  ناحيه
 )2(  دو  قطب

شـمالي،    رضـوي، خراسـان   خراسان جنوبي، خراسان
  . كرمان و  و بلوچستان سيستان)4( چهار   ناحيه . و كرمان  بلوچستانو  سيستان

  . و بويراحمد و هرمزگان ، كهگيلويه بوشهر، فارس)5(  پنج  ناحيه
، اردبـــيل،   غـربي  ، آذربايـجان شـرقي آذربايـجان )3(   سه  قطب

  . و همدان  كرمانشاه،  كردستان)6(  شش  ناحيه . ، كرمانشاه و همدان كردستان

  . و لرستان ، خوزستان ايالم)7(  هفت  ناحيه
، خوزسـتان،   و بختيـاري   ، ايــالم، چهارمحـال   اصفهان)4( چهار  قطب

  .  خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي)8(  هشت  ناحيه .و يزد  لرستان

 . و بويراحمد و هرمزگان  ، كهگيلويه بوشهر، فارس)5(  پنج  قطب  . ازندرانو م  ، گيالن گلستان)9(  نه  ناحيه

محـل اخـذ مـدرك    «شـهر  4شـهر  از   2شـود كـه حـداقل     شود، داوطلبي بومي شهر در نظر گرفته مي انجام مي شهريهاي خاصي كه پذيرش آنها به صورت  محل براي رشته ) ه
با شهر رشته تعيين شـده تطـابق داشـته    » محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »آخرمحل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل «، »تحصيلي سال آخر

 .باشد
محـل اخـذ مـدرك    «بخـش   4بخش از  2شود كه حداقل  شود، داوطلبي بومي بخش در نظر گرفته مي انجام مي بخشيهاي خاصي كه پذيرش آنها به صورت  محل براي رشته) و

با بخش رشته تعيين شده تطـابق داشـته   » محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »تحصيلي سال آخر
  .باشد

  :ي مختلفهاگزينش بومي در دوره
صورت خـاص    هايي كه به به غير از رشته( باشدها و گزينش بومي ميثر از سهميهأتوزيع ظرفيت در آزمون سراسري مت. كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي استهر 

شود و داوطلبان واجد شرايط در آن هاي مختلف در نظر گرفته ميسهميهيعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي ). نمايندپذيرش ميها  يا شهرستانها  از داوطلبان برخي استان
  . شوند پذيرش مي

هـاي مختلـف توزيـع     به صورت ذيـل در دوره ) ب(توجه به نوع گزينش رشته مطابق جدول  ، باسهميه ايثارگراندرصدي  5و درصدي  25پس از كسر ظرفيت هر كدرشته محل 
  :شودمي
هاي مناطق يك، دو، سه و هايي كه نوع گزينش آنها كشوري است ظرفيت هر كدرشته محل به نسبت تعداد شركت كنندگان هر يك از سهميه در رشته :هاي كشوريرشته -

  .شود خانواده شهدا به تعداد كل شركت كنندگان هر گروه آزمايشي تعيين مي
درصد ظرفيت به داوطلبان آزاد و مابقي آن به نسبت تعـداد شـركت    20بوده، حدود ) اي، استاني قطبي، ناحيه(هايي كه نوع گزينش آنها بومي  در رشته محل :هاي بوميرشته -

به تعداد كل شركت كنندگان آن بوم در هـر گـروه آزمايشـي اختصـاص     ) قطب، ناحيه، استان( هدر بوم مربوطهاي مناطق يك، دو، سه و خانواده شهدا  يك از سهميه كنندگان هر
  .يابدمي

 درصـد از ظرفيـت بـاقي مانـده     40) الف(هاي پرمتقاضي دوره روزانه مطابق جدول  كدرشته محل مربوط به رشته اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در هربر: 1تبصره 
  .شوداوطلبان آزاد اختصاص داده ميضمناً نيمي از ظرفيت خالي مانده سهميه رزمندگان نيز به د. يابد ، به داوطلبان آزاد اختصاص ميهاي ايثارگران پس از كسر سهيمه

درصـد و همسـر و فرزنـدان آنـان،      25جانبازان با جانبازي كمتـر از  (درصدي ايثارگران  5ايثارگران، به  داوطلبان داراي سهميه   درصدي 25ظرفيت خالي مانده سهميه : 2تبصره 
كه بازهم اين ظرفيت خالي بماند، در مابقي آن داوطلبـان بصـورت آزاد    گيرد و درصورتي مي تعلق) ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 

 . شوند كل نهايي باالتر در زيرگروه مربوط پذيرش مي و تنها بر اساس مالك نمره) بدون توجه به سهميه(
  .يابد اختصاص مي) بدون توجه به سهميه(داوطلبان آزاد درصد ايثارگران خالي بماند، خالي مانده اين ظرفيت به  5اگر سهميه : 3 تبصره

  رمتقاضيهاي پ جدول رشته) الف(جدول 
 ها عناوين رشته گروه آزمايشي
 صنايع يمهندس و مهندسي معماري عمران، يكامپيوتر، مهندس يمكانيك، مهندس يبرق، مهندس يمهندس علوم رياضي و فني

 دامپزشكيپزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و  علوم تجربي

 حقوق، روانشناسي و حسابداري علوم انساني
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  فصل اول  6صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  .باشدبه شرح جدول ذيل ميهاي مختلف نوع گزينش دوره
 مختلفهاي  هاي تحصيلي دوره نحوة گزينش رشتهجدول ) ب(جدول 

 نوع گزينش نام دوره
 .هاي آزمايشي مشخص شده است هر يك از گروه هاي تحصيلي در جدول رشته اي يا قطبي يا كشوري است كه استاني يا ناحيه  روزانه 

 بومي استاني )شبانه(نوبت دوم 
  يرانتفاعيغ اي بومي ناحيه پيام نور
 )الكترونيكي( مجازي

 .شود گزينش به صورت كشوري است و بومي گزيني انجام نمي
 پرديس خودگردان

  ظرفيت مازاد
  مشترك
  :تتوضيحا

اعمـال خواهـد   ) بنـدي  سهميه(ها بندي ظرفيت بين سهميه البته بايد توجه داشت كه تقسيم. (گزيني اعمال نخواهد شد ها كشوري است، بومي هايي كه نوع گزينش آن در رشته) 1
مانند محروم، (هايي كه داراي شرايط خاصي  محل  رشتهو رزمندگان براي پذيرش در تمام كد) درصدي 5درصدي و سهميه  25اعم از سهميه (داوطلبان سهميه ايثارگران ) 2). شد

هـاي   گـزينش اغلـب رشـته   ) 3. شـوند  بومي محسـوب مـي  ) درصد ايثارگران 5درصد و  25(در سهميه مربوطه باشند،  نمي...) مخصوص، دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد و 
  .به صورت كشوري است) روزانه(متمركز  هاي تحصيلي نيمه گزينش اغلب رشته) 4 .به صورت كشوري است) ها بورسيه(تحصيلي داراي شرايط خاص 

مطـابق مقـررات اعمـال    ... اي و  ها اعم از كشوري، قطبي، ناحيه بندي مناطق و ايثارگران، در تمامي كدرشته محل بديهي است تمامي قوانين و مقررات مربوط به سهميه :تبصره
  .خواهد شد

  :هاي مختلفدوره ها وتوزيع ظرفيت در رشته )1-7
صورت خـاص    هايي كه به به غير از رشته( باشدها و گزينش بومي ميثر از سهميهأتوزيع ظرفيت در آزمون سراسري مت. هر كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي است

شـود و داوطلبـان واجـد شـرايط در آن پـذيرش      هاي مختلف در نظر گرفته مـي ميهيعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي سه). نمايندها پذيرش مي از داوطلبان برخي استان
هايي كه صرفاً بـر اسـاس    رشته در(و يا معدل كتبي ديپلم  ها كل اكتسابي در هر يك از زير گروه نمره: ست ازا كننده در پذيرش داوطلبان عبارتدر واقع سه عامل تعيين. شوند مي

، كـه  متفاوت اسـت بر اساس جداول فوق ها همانگونه كه عنوان گرديد ميزان پذيرش بومي در هر يك از دوره. ، استان بومي و سهميه داوطلب)پذيرند ميسوابق تحصيلي دانشجو 
  .الزم است داوطلبان در زمان انتخاب رشته به آن دقت نمايند

 :عالي  آموزش ها و مؤسسات در دانشگاه  تحصيل  ضوابط و شرايط كلي )8- 1
. شـود  حـذف مـي   1397آزمـون سراسـري سـال     1دفترچه شماره  5مربوط به شرايط اختصاصي مندرج در صفحه » و«ديوان عدالت اداري، بند  9/2/1397به استناد راي مورخ  -

آموختگان مشمول  ان طرح نيروي انساني براي دانشلزوم گذراند) 1: توانند ادامه تحصيل دهند هاي علوم پزشكي با رعايت شرايط ذيل مي شدگان دانشگاه بديهي است كه پذيرفته
نداشتن ممنوعيت تحصـيل از نظـر   ) 3. هاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه) 2. طرح

  . سازمان نظام وظيفه
 .نمايد  خود را رعايت  تحصيل  محل  عالي  آموزش  يا مؤسسه  دانشگاه  و ضوابط خاص  و نيز مقررات  عالي  آموزش ورود به  عمومي   راتمقر كليه   است  دانشجو موظف و مكلف -
 .باشند  داشته  منعي  و مقررات  و قوانين  شرعي  از لحاظ موازين  تحصيل  و ادامه  شروع  نبايد براي  شدگان پذيرفته -
  خـود را مبـذول   تالش   خصوص  در اين  ، البتهندارند  دانشجويان  به  تحصيلي  هزينه  كمك  و پرداخت  و خوابگاه  مسكن  از لحاظ تأمين  تعهدي  عالي  آموزش  مؤسساتها و  دانشگاه -

 . خواهند داشت
كز آموزش عالي و تا سقف اعتبار هر مركز، در قبال اعطاي انواع تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جز در موارد تشخيص معاون دانشجويي مرا -

  .به دانشجويان تعهدي ندارد
و ايـن    كارآموزي،  ييصحرا  ، عمليات ، كارگاه ، آزمايشگاه كالس  تشكيل  براي  و درسي)  مؤسسه  به  متعلق  سيساتأت  در محدوده(  ، مكاني زماني  هاي برنامه  رعايت  به  دانشجو ملزم -

 .باشد مي  شده  تدوين  ها و مؤسسات در دانشگاه  امور كه  قبيل 
شـرط   و قيـد  بـدون   و رسـمي   موافقتنامـه    بپردازند كه  تحصيل  توانند به مي  در صورتي  دولت  ، لذا كارمندان بوده  وقت كشور تمام  عالي  آموزش   ها و مؤسسات تحصيل در دانشگاه -

 .كنند  عرضه  تحصيل  ديگر دوران هاي  ها و فعاليت ها، كارآموزي ها، آزمايشگاه كالس در همه   بر شركت  خود را مبني متبوع  يا سازمان  وزارتخانه 
 .ايجاد نخواهد كرد  وي  براي  حقي  آموزشي،  دانشجو از ضوابط و مقررات  آگاهي  عدم -
  شـده   تعيـين   را با نمره  نياز دانشگاهي  پيش  در دانشگاه، دروس از قبولي   كنند، موظفند پس  كسب  كمتر از حدنصاب  نمره  ورودي آزمون از  يا چند ماده  در يك  كه  شدگاني  پذيرفته -

 .بگذرانند
بـا   دانشـجويان   انضباطي   نامه  آيين  طبق  تخلف  در صورتنمايد،   تحصيل)  و غيردولتي  دولتي  از مؤسسات  اعم(  و يا دو محل در دو رشته   همزمان  كه  مجاز نيست  دانشجويي  هيچ -

 .رفتار خواهد شد  وي
مـورخ   77633/2بـه شـماره   » هاي ورودي مقاطع بـاالتر  رسمي در آزمون نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غير آيين«هاي معادل كارداني حائز شرايط  آموختگان دوره دانش -

ييـد وزارت  أشوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه مدارك معـادل آنـان مـورد ت    15/4/92پنجمين جلسه مورخ مصوب هشتصد و چهل و  28/5/92
ر ضـمن  د. شـدن ادامـه تحصـيل دهنـد     توانند با همان مدرك معادل در آزمون سراسري براي ادامه تحصيل در مقطع باالتر شركت نمايند و در صورت پذيرفتـه  متبوع باشد، مي

تواننـد از   نامـه مـذكور، نيـز مـي     شوراي عالي انقالب فرهنگي بـا داشـتن شـرايط آيـين     26/8/1394مورخ  771دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان مشمول مصوبه 
 .تسهيالت مربوط براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر استفاده نمايند

 .خود را ندارند قبلي  رشته  به   بازگشت و ادامه تحصيل  حق ،شوند يا نشوند  سال جاري پذيرفته  در آزمون سراسري كه  از اين  اعم  عالي   آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  انصرافي دانشجويان  -
  .تها مندرج در سايت اين سازمان توضيح داده شده اس بخش پيوستدر   عالي  آموزش  مؤسساتها و  دانشگاهاز   برخي  شرايط اختصاصي -
 :عالي  آموزش  و مؤسسات ها مختلف دانشگاه  تحصيلي  هاي  در رشته دانشجو  پذيرش و ضوابط   شرايط) 1-9

  :شرايط و ضوابط كلي )1-1-9
هـا و   در دوره يـا دانشـگاه    رشـته   انتخـاب   به مندرجات كارنامـه اوليـه مجـاز بـه      با توجه مربوط شركت كرده،   هاي آزمايشي ا گروهي  گروه  در آزمون كه  يشرط  به  داوطلبان  كليه - 

هاي مختلـف را    دوره  تحصيلي  هاي توانند رشته بوده و حائز شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي اعالم شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور باشند، ميذيربط مؤسسات 
  .نمايند  از طريق اينترنت و به صورت صحيح در فرم انتخاب رشته وارداستخراج و بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنما و  مربوطهاز گروه آزمايشي 

در همة ) هاي مربوطه هاي آزمايشي و در زيرگروه در هر يك از گروه(هاي تحصيلي  هاي تحصيلي و همچنين مواد امتحاني و ضرايب دروس هر يك از رشته نحوه انتخاب رشته -
  .ها يكسان است دوره

  :يكسان بوده و مطابق جدول زير است) هاي پيام نور و مجازي جز دوره  به( ها مقاطع مختلف براي همه دورهطول مدت تحصيل در  -
  

مقطع 
 تحصيلي

 اي ي حرفهادكتر كارشناسي ارشد پيوسته كارشناسي كارداني
 حداكثر مجاز طور معمول  به حداكثر مجاز طور معمول  به حداكثر مجاز طور معمول  به حداكثر مجاز طور معمول  به

 5/9 7 7 5 5 4 3 2 )سال( مدت



 و ضوابط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته توضيحات و شرايط                      فصل اول                                                                         

  فصل اول  7صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  .ندارندمحدوديتي انتخاب،  150ها تا سقف  هاي تحصيلي هر يك از دوره از نظر تعداد انتخاب كدرشته ،داوطلبان واجد شرايط، در صورت مجاز بودن -
بايست ضمن داشتن شـرايط و ضـوابط منـدرج در دفترچـه راهنمـاي       ، براي شركت در آزمون مي)و ماقبل آن 1395آزمون سراسري سال ( دانشجويان دوره روزانه سنوات قبل -

در غير اينصورت حتي در صورت قبولي در ايـن آزمـون قبـولي آنهـا باطـل      . دادند اي كه در آن مشغول تحصيل هستند انصراف مي از رشته 20/12/96نام، حداكثر تا تاريخ  ثبت
  .خواهد شد

  .التحصيل خواهند شد، نيازي به انصراف از تحصيل ندارند فارغ 31/6/97حداكثر تا تاريخ قطعاً كه ) در حال تحصيل(ن سال آخر دانشجويا: تبصره *
آمـوزش عـالي    عالي و همچنين دانشگاه پيام نور و مؤسسـات   ها و مؤسسات آموزش دانشگاه  پرديس خودگرانحضوري، مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي  دانشجويان دوره -

بـديهي اسـت در صـورت     .نـام و شـركت نماينـد    در آزمون سراسري ثبت ،توانند بدون انصراف از تحصيل كنند، مي غيرانتفاعي و غيردولتي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي
  .مايندنام در رشته قبولي جديد، الزم است از رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل ن  موفقيت و قبل از ثبت

دانشـگاه پيـام نـور و مؤسسـات آمـوزش عـالي        ،عـالي   ها و مؤسسات آمـوزش  دانشگاهو ظرفيت مازاد پرديس خودگردان  ،، مجازي)شبانه(نوبت دوم هاي  در دوره  شدن پذيرفته -
  .شود نمي  محسوب  سراسري  مجاز در آزمون  قبولي  از حداكثر دو نوبت  قبولي  نوبت  يك  عنوان  به و دانشگاه آزاد اسالميغيرانتفاعي و غيردولتي 

دانشـجو و  نامـه ميهمـاني و انتقـال     ها و مؤسسات آموزش عالي، بـر اسـاس آيـين    انتقال و تغيير رشته دانشجويان پذيرفته شده در هر يك از مؤسسات آموزشي به ساير دانشگاه -
شدگان در صورت درخواست تغييـر رشـته يـا    پذيرفتهضمناً . لذا داوطلبان الزم است در زمان انتخاب رشته و دانشگاه دقت الزم را داشته باشند .پذيرد انجام مينامه آموزشي  آيين

 .اينداقدام نممربوط نامه آموزشي  بايست از طريق مؤسسه آموزشي يا دانشگاه محل قبولي خود و بر اساس آئينانتقال و يا هر دو به صورت توأم، مي
  :هاي تحصيلي دوره روزانه رشته )2-1-9
. هـا را انتخـاب كننـد   توانند اينگونـه رشـته  اند، ميها و مؤسسات آموزش عالي شدههاي دوره روزانه دانشگاهمنحصراً داوطلباني كه بر اساس كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته -

  .هاي مورد عالقه در فرم انتخاب رشته خود، ندارند، مقطع و درج اولويت كدرشته)انتخاب 150حداكثر (داوطلبان واجد شرايط اين بند محدوديتي از نظر تعداد 
هـاي تحصـيلي    اند، منحصراً براي شركت در گـزينش رشـته    پذيرفته شده )متمركز هاي متمركز و يا نيمه اعم از رشته( 1396دانشجوياني كه در دوره روزانه آزمون سراسري سال  -

بايسـت تـا تـاريخ     مـي  ،1397آزمـون سراسـري سـال    ) و مشـترك  ظرفيـت مـازاد   ،مجـازي  ،، پيام نور، غيرانتفاعي، پرديس خـودگردان )شبانه(نوبت دوم (هاي غير روزانه   دوره
   .نمودند نسبت به انصراف از تحصيل قطعي اقدام مي 20/12/1396

 .گرددبه عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري تلقي مي، )متمركز اعم از متمركز و يا نيمه( روزانه دورههاي تحصيلي  يك از رشته هرشدن در پذيرفته -
هاي تحصيلي دوره روزانـه در  به بعد، يك بار در رشته 1376به بعد و داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد از سال  1368ال داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان از س -

 مربـوط هـاي  جدد از سهميهيا نكرده باشند، مجاز به استفاده م نام كردهانصراف داده يا در رشته قبولي ثبتقبولي شوند، اعم از اينكه از رشته آزمون سراسري پذيرفته شده يا مي
  .نخواهند بود

  .مراجعه نماييدذيربط ها به سايت اينترنتي دانشگاه  ها و امكانات رفاهي دانشگاه براي اطالع از وضعيت خوابگاه: مهم *
   :هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران هاي تحصيلي پرديس رشته )3-1-9
هـاي مختلـف تحصـيلي در     هـاي اسـالمي و نيـاز دوره    وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مبـاني و ارزش  -

هاي عمومي  داوطلبان در صورت احراز صالحيت. پذيرد ميكارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو 
رشته و موفقيت در مراحـل مزبـور و در صـورت قبـولي،      توانند پس از انتخاب مي) هاي بعدي آزمون و اطالعيه ها پيوستبخش مندرج در (شرايط و ضوابط و اختصاصي و ساير 
  .ادامه تحصيل نمايند

بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شـوراي سـنجش و پـذيرش دانشـجو مـورخ      . اند هر استان در جداول مجزا از هم مشخص شدههاي مخصوص داوطلبان بومي  محل كدرشته -
هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي  محل باشند اما در كدرشته هاي مربوط به استان خود مي محل  تمامي داوطلبان بومي هر استان، مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397

شـوند و در   هايي كه داراي اولويت هستند پـذيرش مـي   ها يا بخش ابتدا داوطلبان بومي آن شهر) محل نوشته شده است  اين موضوع در مقابل كدرشته(در نظر گرفته شده است 
  .شود صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز پذيرش انجام مي

 :اي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاييه پرديسدر دانشجو شيوه پذيرش 
هاي مخصوص داوطلبان بـومي هـر اسـتان در جـداول      محل كدرشته . شود پذيري اعمال مي در پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي بومي -1

مخصوص يـا  / پرديس(ها با توجه به دامنه پذيرش كه در ستون  آموزش كشور، در هر يك از كدرشته محل گزينش نهايي توسط سازمان سنجش. اند مجزا از هم مشخص شده
  . پذيرد درج شده، و مطابق ضوابط ذيل صورت مي) محل خدمت/ اولويت پذيرش داوطلبان بومي

دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مخصوص داوطلبـان    محلهاي مورد نياز آموزش و پرورش دقت نمايند چنانچه در يك كدرشته  داوطلبان متقاضي رشته -2
 .توانند در صورت تمايل با رعايت ساير شرايط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمايند بومي استاني درج شده باشد، همه داوطلبان بومي آن استان مي

هاي مربوط به اسـتان   محل  تمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397شجو مورخ بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دان -3
ابتـدا داوطلبـان   ) محل نوشته شده اسـت  اين موضوع در مقابل كدرشته (هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است  محل باشند اما در كدرشته  خود مي

محل اخـذ مـدرك تحصـيلي    «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«) يا بخش(شهر   4از ) يا بخش(شهر  2حداقل (هايي كه داراي اولويت هستند  ها يا بخش بومي آن شهر
شـوند و در صـورتي كـه     پذيرش مـي ) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) يا بخش(با شهر » محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »سال ماقبل آخر

، از داوطلبان بومي همان اسـتان كـه كدرشـته محـل مزبـور را انتخـاب       )داوطلب واجد شرايط بومي شهر يا بخش براساس دامنه پذيرش وجود نداشته باشد(ظرفيت خالي بماند 
مخصـوص داوطلبـان   / تحصـيل « يا بخش مندرج در محل خـدمت سـتون   شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر. شود اند، پذيرش انجام مي نموده
 .اخذ خواهد شد» محل خدمت/ بومي 

داوطلـب پذيرفتـه   . يابـد  تحت هر شرايطي براي پذيرش استاني تغيير نمي) محل خدمت/ مخصوص داوطلبان بومي/ پرديس(مندرج در ستون ) محل خدمت(نياز آموزشي : 1تذكر 
  .ت دو برابر طول تحصيل، تعهد خدمت محضري براي خدمت در محل مذكور به آموزش و پرورش بسپاردشده نهايي مكلف است به مد

باشـد در اختيـار اداره كـل آمـوزش و پـرورش       مي) منطقه/ شهرستان/ چند شهر(هايي كه به صورت استاني، شهرستاني و يا در يك بوم  تعيين محل خدمت كدرشته محل: 2تذكر 
عدم مراجعـه بـه محـل    . قانون متعهدين خدمت به صورت قطعي اعالم خواهد شد 3خواهد بود كه بعد از فراغت از تحصيل به استناد ماده ) مي داوطلباستان بو(استان مربوط 

حقوق در طول تحصـيل، در  تعيين محل صدور حكم آزمايشي در بين مناطق آموزشي تابعه جهت برقراري . خدمت تعيين شده، به منزله استنكاف از انجام تعهد تلقي خواهد شد
  .باشد اختيار اداره كل استان مي

هـاي مزبـور    هـاي دانشـگاه   هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي باشد و اقدام به انتخاب كدرشـته محـل   چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشته محل -4
هاي انتخابي تا حدود دو برابـر ظرفيـت پـذيرش، بـراي انجـام مصـاحبه تخصصـي و احـراز          در آزمون براساس اولويتبنمايد، براساس ضوابط و مقررات از ميان واجدين شرايط 

معرفي داوطلب جهت انجـام مصـاحبه تخصصـي بـه منزلـه      . هاي عمومي و تخصصي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش معرفي خواهند شد صالحيت
  .گردد ي مزبور تلقي نميها قبولي نهايي در دانشگاه

 .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 -5
عمـومي مـورد تأييـد آمـوزش و پـرورش قـرار گيـرد،         هاي هاي عمومي و تخصصي داوطلب معرفي شده، بعد از انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت چنانچه صالحيت -6

اسـتان توضـيحات كدرشـته محـل منـدرج در      / شهرسـتان / بخـش (سازمان سنجش آموزش كشور براساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولويت بر مبناي دامنه پذيرش بومي 
بنابراين موفقيت در . داوطلب در مقايسه با ساير داوطلبان، گزينش نهايي را انجام خواهد دادو با در نظر گرفتن نمره كل نهايي زيرگروه و گروه آزمايشي مربوطه ) دفترچه آزمون

   .گردد هاي مزبور تلقي نمي هاي عمومي به منزله قبولي فرد براي دانشگاه مصاحبه اختصاصي و بررسي صالحيت
و بـا  ) طبق ضوابط سازمان سنجش آمـوزش كشـور  (مقايسه با ساير داوطلبان در كدرشته انتخابي كسب نمره كل نهايي باالتر در زيرگروه آزمايشي گروه آزمايشي مربوط در : تذكر

  .رعايت شرايط و ضوابط آموزش و پرورش، الزامي است
فرهنگيـان و دانشـگاه تربيـت دبيـر     گيرد از فرايند گزينش نهايي براي دانشـگاه   هاي تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزش و پرورش قرار نمي داوطلباني كه صالحيت -7

  .شهيد رجايي حذف خواهند شد
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 :نكات مهم
  .باشد ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و بالعكس ممنوع مي انتقال دانشجو به ساير دانشگاه -
هـاي   عايت ساير ضوابط و مقررات مربـوط صـرفاً در رشـته   قانون متعهدين خدمت و با ر 4ادامه تحصيل متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده  -

شايان ذكـر  . پذير خواهد بود مورد نياز آموزش و پرورش در صورت موافقت با ادامه تحصيل و صدور فرم مربوطه از سوي اداره كل آموزش و پرورش محل خدمت، امكان
  . داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشي و يا اداري در آموزش و پرورش الزامي است هاي كارشناسي ارشد دانشگاه فرهنگيان، است جهت ادامه تحصيل در رشته

ها و بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصيل تحـت هـيچ شـرايطي     تغيير رشته و گرايش، تغيير اولويت انتخابي، تغيير دوره تحصيلي، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه -
  .پذير نخواهد بود امكان

گونـه حقـي جهـت     هـا، هـيچ   هاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به صورت آزاد و شبانه بوده و پذيرش دانشجو و تحصيل در اين كدرشته محل از كدرشته محل برخي -
 .كند استخدام در آموزش و پرورش ايجاد نمي

  :)شبانه( دوم  نوبت  دوره  تحصيلي  مختلف  هاي رشته )4-1-9  
  
  
  
  
  
  
  

  
شـده    مسـتثني ) شـبانه (دوم نوبت   ايجاد دوره  طرح  نامه آيين در  كه  مگر در مواردي. خواهند بود  روزانه  دوره  دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان -

  . است  روزانه  دوره  آموزشي  هاي برنامه  عيناً همان) شبانه(نوبت دوم   دوره  آموزشي  هاي ضمناً برنامه. باشد
 .باشد مي  ممنوع  روزانه  دوره  به) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان  انتقال -
  .شود ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين و اعالم مي با نظر دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   ي دوره ها كالس  تشكيل  ساعات -
 .بود ذيربط خواهد  عالي  آموزش  مؤسسه  آموزشي در اختيار شوراي   ساير ضوابط و مقررات  به  با توجه  تحصيلي  هر نيمسال  براي  درسي  واحدهاي  سقف  تعيين -
  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه »)شبانه(دوم نوبت «هاي  از دانشجويان دوره -
هاي مربوط تعيـين و از پذيرفتـه شـدگان     هيأت امناي دانشگاه مصوبات، بر اساس )شبانه(هاي نوبت دوم  بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دوره -

نمايند، موظفند جداول شـهريه   نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي» )شبانه( نوبت دوم«هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره دانشگاهآن دسته از لذا . دريافت خواهد شد
  . برسانندمصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج و به اطالع داوطلبان 

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  .كارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم بايد مرخصي بدون حقوق دريافت نمايند -
  :نور پيام  هاي مختلف مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه رشته) 9- 5-1

  :شرايط تحصيل در دانشگاه پيام نور* 
  .رسد نيز به اطالع داوطلبان ذيربط مي زيرشرايط و ضوابط ) شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور(دفترچه شماره يك آزمون سراسري  40ه مندرج در صفح عالوه بر شرايط و ضوابط

  .سال خواهد بود 10سال و براي سايرين  6كنند  حداكثر طول مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناسي براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي -
  .پذيرد انجام مي) زن و مرد(و از ميان كليه داوطلبان هاي تحصيلي براي مقطع كارشناسي  پذيرش دانشجو در كليه رشته -
  .باشد هاي دروس نظري دانشگاه پيام نور اختياري بوده و امكان اشتغال دانشجو همزمان با تحصيل ميسر مي حضور دانشجو در كالس -
  .شود گر نوري، تصحيح و ارزشيابي مي هاي قرائت بي و امتحانات دانشگاه متمركز بوده و اوراق امتحاني، عمدتاً توسط دستگاهنظام ارزشيا -
  .شود پذيرفته شدن در اين دانشگاه به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري محسوب نمي -
  .گردد س مقررات مربوط شهريه اخذ ميبر اسا ،»دانشگاه پيام نور«از دانشجويان  -
پذيرفتـه شـدگان دريافـت خواهـد     بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دانشگاه پيام نور، بر اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه مربوط تعيين و از  -

  .يگاه اينترنتي دانشگاه پيام نور مراجعه نمايندهاي اين دانشگاه به پا لذا داوطلبان براي كسب اطالع از ميزان شهريه. شد
  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
كالس حضوري براي دروس  حضوري براي مرور درس و رفع اشكال گروهي و در اغلب مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور، بيشتر دروس نظري به صورت كالس نيمه -

بوده و فراگيري دروس بعضاً به صورت الكترونيكي و رفع اشـكال  » دانشجو محور«نور  اما نظام آموزشي دانشگاه پيام. شود عملي در تعدادي از روزهاي مختلف هفته برگزار مي
شـدگان در يـك رشـته     رس حضوري وجود نداشـته باشـد و يـا تعـداد پذيرفتـه     هاي د اشكال گروهي يا كالس هاي رفع  در شرايطي كه امكان تشكيل جلسه. باشد گروهي مي

همچنـين دانشـگاه   . نمايـد  ارائـه مـي  ) خودخوان و يا الكترونيكـي (تحصيلي به حد نصاب الزم تشكيل كالس نرسد، دانشگاه واحدهاي درسي را به صورت كامالً غيرحضوري 
 .را در يكي از مراكز يا واحدهاي همجوار يا مركز استاني كه داراي رشته تحصيلي مورد نظر باشد، تعيين نمايد تواند در صورت ضرورت، محل تحصيل دانشجويان مربوط مي

در ) آزمايشـگاهي، كارگـاهي و سـاير   (هـاي عملـي    شـود و اجـراي برخـي از درس    دروس عملي در دانشگاه به صورت كالس حضوري و در تعدادي از روزهاي هفته برگزار مي -
هـاي   هـا و ديگـر درس   هـا، كارگـاه   اجراي آزمايشگاه. ها در مراكز ديگر دانشگاه و بنا به تشخيص دانشگاه صورت خواهد گرفت اي، استاني يا ساير آزمايشگاه منطقهآزمايشگاه 

اي  يل جلسات آزمايشگاه، كارگـاه و آتليـه  عملي ممكن است در چند هفته متوالي و به صورت استقرار دائم در محل تعيين شده انجام شود و دانشجو موظف است در محل تشك
  .نمايد، حضور يابد كه دانشگاه تعيين مي

هـاي دروس   هاي آموزشي و تجهيز كالس گيري از فناوري است و دانشگاه با بهره...) نيمه حضوري، الكترونيكي و (آموزش در دانشگاه پيام نور مبتني بر نظام آموزش از راه دور  -
هاي آموزشي خود را در قالـب سـاعات محـدودتري     توانسته است كالس DVDويدئو پروژكتور و نمايشگر اساليد، پاورپوينت و يا سيستم تلويزيون و  نظري به تجهيزات نوين
هاي درس اختياري بوده و  سحضور دانشجويان در كال ،البته طبق ضوابط آموزشي دانشگاه. ريزي و ارائه نمايد ها برنامه هاي درس سنتي ساير دانشگاه نسبت به ساعات كالس
  . باشد هاي عملي الزامي مي فقط شركت در كالس

 »اي بـومي ناحيـه  «بصورت  ،هاي دانشگاه پيام نور  گزينش دانشجو در كليه كدرشته محل 21/12/95شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  ين جلسهبا توجه به مصوبه هشتم -
، نسبت به انتخـاب رشـته از   مندي خود به تحصيل در هر يك از واحدها و مراكز آموزشي اين دانشگاه هعالقامكان ادامه تحصيل و داوطلبان بايد با توجه لذا . پذيرد صورت مي

  .درج نمايند انتخاب رشته اينترنتيدر فرم آنها را به ترتيب اولويت اقدام و  ي ذيربطمراكز يا واحدهاي دانشگاه
تواننـد سـاير    باشند و در صورت تمايـل مـي   و واحدهاي دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي، مجاز به انتخاب رشته از مركز يا واحد محل اشتغال خود نمي كارمندان مراكز -

  .باشد اشتغال آنها قابل بررسي نمي عالوه بر اين در صورت دانشجو شدن، تقاضاي انتقال و يا مهمان شدن به مركز يا واحد محل. مراكز و واحدها را انتخاب نمايند
  : غيرانتفاعي ـغيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات )1-9- 6
  مدرك  التحصيالن فارغ  خواهد بود و به  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  وزارت  آموزشي  نظام  و بر اساس  است  واحدي  نظام  غيرانتفاعيـ غيردولتي    عالي  آموزش  مؤسسات  درسي  نظام -

  .اعطاء خواهد شد  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  مربوط برابر ضوابط وزارت
  . ندارند  دانشجويان  و غذاي  ، خوابگاه مسكن  تأمين  به  نسبت  تعهدي  غيرانتفاعي ـغيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات -
 كشـور اسـتفاده   ودجه و ببرنامه  سازمان  از طرف  مؤسسه  به  بودجه  تخصيص  در صورت و فنĤوري   ، تحقيقات علوم  وزارت نامه  با آيين مطابق   تحصيلي  توانند از وام مي  دانشجويان -

  .نمايند 

نمايند، از ارائـه   اقدام به پذيرش دانشجو مي 1397كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه
اوطلبان توصيه لذا به د. باشند معذور مي جـدبطور ) شبانه(خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم 

 .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  مي
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هـا و   اهات هيـأت امنـاي دانشـگ   مصـوب ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي، بر اساس   بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دانشگاه -
كه در آزمون سراسري نسـبت بـه پـذيرش     ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي  دانشگاهكليه لذا . مؤسسات مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد

  .، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايندنمايند دانشجو اقدام مي
  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  : )الكترونيكي(هاي مجازي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )1-9- 7
هـاي الكترونيكـي و    اي، نشـريه  چندرسـانه هـاي   هـاي الكترونيكـي مثـل كـامپيوتر، اينترنـت، ديسـك       گيري از سيستم طور كلي بهره ا آموزش الكترونيكي به يآموزش مجازي  -

  .گيرد تر صورت مي جويي در وقت و هزينه و در ضمن يادگيري بهتر و آسان هاست كه با هدف كاستن از رفت و آمدها و صرفه هاي مجازي و نظاير اين خبرنامه
راحتي با استادان خود ارتباط برقرار كرده و در كالس درس شـركت    توانند به يان ميشود به اين معنا كه دانشجو طور غير همزمان انجام مي هاي الكترونيكي به برگزاري كالس  -

كننـد كـه اسـتادان و     هاي آمـوزش الكترونيكـي در شـرايط خاصـي ايجـاب مـي       البته سيستم. كنند، بدون اينكه اين كار را همزمان با استادان و يا ساير دانشجويان انجام دهند
اين حالت بيشتر در مواقعي كه كالس حالت تكنيكي داشته، مثال واحدهاي آزمايشـگاهي و يـا در صـورتي كـه تجربـه كـردن       . اينترنت شوند مان وارد سيستمزدانشجويان هم

 .شود و نتيجه فوري ضرورت دارند، انجام مي خوردفرآيندها و گرفتن باز
هـاي درس   كـالس  شود و دانشجو با استفاده از تكنولوژي اينترنت، نيازي به حضـور در  ائه ميهاي آموزشي از طريق اينترنت به دانشجو ار هاي مجازي دروس و برنامه در دوره  -

  .رود در واقع دانشگاه مجازي نوعي از آموزش از راه دور است كه در آن تكنولوژي وب و اينترنت براي آموزش و ارزشيابي دانشجو به كار مي. سنتي ندارد
  . گردد باشد كه به صورت كتبي برگزار مي امتحانات يك نيمسال شامل ميان ترم و پايان ترم مي. براي اين آموزش محدوديت مكاني و يا زماني وجود ندارد  -
 .باشد يانشجويان مدساير هاي آموزشي مانند  شود و دانشجو تابع تمامي قوانين و آيين نامه در كالس آموزش مجازي حضور و غياب اينترنتي انجام مي  -
هـا در سـطح    مـدارك ايـن دانشـگاه   . كنند باشد از دانشگاه دريافت مي ييد وزارت علوم و مراكز استخدامي ميأالتحصيلي مدرك رسمي خود را كه مورد ت دانشجويان بعد از فارغ  -

شوند حداقل بايـد داراي يـك    ها پذيرفته مي داوطلباني كه در اين دوره. شركت نمايدها بدون محدوديت  تواند در مقاطع باالي دانشگاه جهاني نيز مورد قبول است و دانشجو مي
 .دستگاه كامپيوتر بوده و امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت را داشته باشند

  .گردد اخذ مي بر اساس مقررات مربوط شهريه ،دولتي و غيردولتيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهدر  »مجازي«هاي  از دانشجويان دوره -
هاي مربـوط تعيـين و از پذيرفتـه شـدگان دريافـت       هاي مجازي، بر اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دوره -

نمايند، موظفند جداول شـهريه   نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي» ازيمج«هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، كه در دوره لذا آن دسته از دانشگاه. خواهد شد
  .مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج و به اطالع داوطلبان برسانند

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  :پرديس خودگردانهاي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )9- 8-1

عـالي داخـل بـا      ها و مؤسسات آمـوزش  برخي از دانشگاهو فراهم نمودن شرايط الزم براي تحصيل در داخل كشور به جاي خارج از كشور، عالي كشور   به منظور گسترش آموزش
  .تمركز صورت خواهد گرفتها به روش م پذيرش دانشجو در اين دوره .نمايند مبادرت به پذيرش دانشجو ميمربوط توجه به ضوابط 

  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه »پرديس خودگردان«هاي  از دانشجويان دوره -
اسـاس مصـوبات هيـأت امنـاي     هـاي پـرديس خـودگردان، بـر      ميـزان شـهريه دوره  و بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي  علوم، تحقيقات و فناوري  ينبر اساس مصوبات وزارت -

نسبت به پـذيرش  » پرديس خودگردان«هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره لذا آن دسته از دانشگاه. هاي مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد دانشگاه
  .خود درج و به اطالع داوطلبان برسانندنمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي  دانشجو اقدام مي

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  :ظرفيت مازادهاي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )1-9- 9
هـاي علـوم پزشـكي كـه فاقـد پـرديس خـودگردان         ها و دانشكده دانشگاهآن دسته از  1393-94براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از سال تحصيلي ) 1

پـذيرش  ) 2. هاي علـوم پزشـكي، دانشـجوي مـازاد ظرفيـت پـذيرش نماينـد        شوراي گسترش دانشگاه 30/2/1393مورخ  235باشند، مجاز هستند طبق ضوابط مصوب جلسه  مي
سط پذيرفته شدگان بر اساس تعرفه تعيين شده توسط معاونت آموزشـي وزارت بهداشـت و تصـويب هيـأت     دانشجوي مازاد مشروط به پرداخت هزينه تحصيل و خدمات رفاهي تو

نقـل و انتقـال و مهمـاني    ) 4. باشـد  محل تشكيل كالس پذيرفته شدگان مازاد ظرفيت در اختيار دانشـگاه مـي  ) 3. باشد هاي علوم پزشكي مربوطه مي ها و دانشكده امناي دانشگاه
سـاير  ) 5. نامه انتقال بالمانع اسـت  باشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و با رعايت ساير ضوابط آيين هايي كه داراي ظرفيت مازاد مي زاد ظرفيت ميان دانشگاهپذيرفته شدگان ما

توانند براي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه      ان ميداوطلب) 6. باشد هاي خودگردان مي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجوي مازاد همانند پذيرش دانشجو در پرديس
  .هاي مذكور مراجعه نمايند هاي اينترنتي دانشگاه پايگاه

   ):اوليه(كارنامه نتايج علمي  )2
 :تواننـد بـا مراجعـه بـه سـايت اينترنتـي سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور بـه آدرس            ، مـي 1397سراسـري سـال   حاضـر در جلسـه آزمـون    هر يك از داوطلبـان  

www.sanjesh.org  را مالحظه نمايند روش زير كارنامه خود سهبه يكي از ) اوليه(كارنامه نتايج علمي و وارد شدن به بخش مشاهده:  
 سال تولد و شماره داوطلبي، شماره شناسنامه :شامل ،مشخصات فرديبا وارد كردن اطالعات آزموني و ) الف.  
 شماره شناسنامه و كدرهگيريشماره پرونده،  :شاملو مشخصات فردي  نام اعتباري ثبت سريالمشخصات با وارد كردن ) ب.   
 و شماره شناسنامه نام سريال ثبتشماره پرونده،  :شامل ،فرديمشخصات نامي و  با وارد كردن مشخصات ثبت) ج.   

     :توضيحات كلي )2- 1
 :عمده تشكيل شده استكارنامه نتايج علمي از دو بخش 

 هاي زير است اي و تحصيلي داوطلب كه حاوي قسمت مشخصات شناسنامه: 
عنوان ديپلم، معدل كتبي ديپلم، ، وضعيت معلوليت، نهايي سهميهمنطقه، زبان خارجي، نام خانوادگي و نام، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، دين، شماره پرونده، 

كد منطقه اخذ دانشگاهي،  آموزي پيش كد دانش، ديپلم آموزي كد دانشدانشگاهي،  سال اخذ مدرك پيشكد ديپلم، سال اخذ ديپلم، دانشگاهي،  عنوان مدرك پيش
نحوه تعيين سهميه و ( تولد، استان بومي، ناحيه بومي و قطب بومي ديپلم، محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي، محل اخذ ديپلم، محل اخذ سال ما قبل ديپلم، محل

 ). ن دفترچه درج شده استيا 6و  3 ان بومي داوطلب به ترتيب در صفحاتاست
 است، شامل هاي آزمايشي كه شركت كرده مشخصات آزموني داوطلب در هر يك از گروه : 

در سـهميه    ها، رتبـه  زيرگروهنمره كل در هر يك از درصد تĤثير سوابق تحصيلي، يك از دروس عمومي و اختصاصي،  در هر) به درصد(نمرات خام  شماره داوطلبي،
منطقه يـا  رتبه كل در ها،  نمره كل زيرگروه حداكثرهاي پرستاري ويژه بهياران،  ها، نمره كل براي رشته يك از زيرگروه كشوري در هر ها، رتبه يك از زيرگروه در هر
در (بـودن   رشـته     خصـوص مجـاز بـه انتخـاب     كشوري، وضعيت داوطلب در ه، رتب))شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  دوره(در سهميه  ، آخرين رتبه مجازنهايي سهميه
 ويـژه  پـذيرش صـرفاً براسـاس سـوابق تحصـيلي،      هـاي بـا نـوع    و رشته غيرانتفاعي و نور ، پيامپرديس خودگردانو مجازي و  )شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  دوره

سـوابق  مثبـت  دانشگاهي، وضعيت تـأثير   ديپلم و پيش سوابق تحصيلي، ميزان تأثير سوابق تحصيلي، مشمول بودن و يا مشمول نبودن اعمال )بهياران و فرهنگيان
  .، اعالم نموده است)نور، غيرانتفاعي، بهيار و كارمندي در خصوص مراكز پيام(هايي كه  مندي و وضعيت اطالعات داوطلب و عالقهدر هر زيرگروه  تحصيلي
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= 

= 

  كل آزموننمره 
 در زيرگروه الف

  نمره كل سابقه تحصيلي
 ديپلم در زيرگروه الف

نمره كل سابقه تحصيلي پيش  =
 دانشگاهي در زيرگروه الف 

حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي نمره كل 
 در زيرگروه الف دانشگاهي پيش  ديپلم و

3( 

 : ها نمرات خام و نمره كل زيرگروه )2-2
با توجه به ضوابط آزمون سراسري  :نمره خام در هر درس -

براي محاسبه نمره خام در هر درس، به هر پاسخ صـحيح  
گيرد و به ازاي هر پاسخ غلط يك امتياز  امتياز تعلق مي 3

اعم از عمـومي و  (خام در هر درس  لذا نمره. شود كسر مي
  :آيد به دست مي روبرواز رابطه  به درصد) اختصاصي

اختصاصي  با توجه به ناهمگوني و ناهمترازي نمرات دروس مختلف امتحاني در يك گروه آزمايشي كه ناشي از نابرابري سطح دشواري دروس مختلف عمومي و
هر گروه آزمايشي و هـر درس در دسـترس باشـد؛ بنـابراين،      براي تعيين نمره تراز، الزم است تمامي نمرات خام كلية داوطلبان در. شود است، نمرات خام تراز مي

  .پذير نيست توسط داوطلب امكان) اعم از عمومي و اختصاصي(يافتن نمره تراز دروس 
رس در آن نمره كل هر داوطلب در هر زير گروه، ميانگين وزني نمرات تراز دروس عمومي و دروس اختصاصي وي با توجه به ضريب هر د :نمره كل در زير گروه -

  .شود برابر مي 3شود كه ضريب دروس تخصصي  متذكر مي. باشد زير گروه مي
مجلـس   26/2/1395مصـوب   ها و مراكز آموزش عالي كشور با توجه به ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه :نمره كل سابقه تحصيلي -

ـ   20/8/1396مورخ  شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مين جلسهنهمحترم شوراي اسالمي و براساس مصوبه  ثير سـوابق تحصـيلي در آزمـون    أميزان و نحـوه ت
 :باشد به صورت زير مي 1397سراسري سال 

 :نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم) الف
هـاي رياضـي و فيزيـك،     ديپلمـه  آن دسته از .نمره كل سابقه تحصيلي صرفاً براي داوطلباني محاسبه خواهد شد كه مشمول اعمال سابقه تحصيلي هستند

يا چند درس آنها به صورت نهايي،   و امتحانات يك اند به بعد اخذ نموده 1384ديپلم خود را از سال  علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه
به ميـزان حـداكثر    )سال سوم آموزش متوسطه(كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم  سراسري و

  .شود كل نهايي آنان لحاظ مي درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره 25
  :دانشگاهي نمره كل سابقه تحصيلي پيش) ب

دانشگاهي خود را از  مدرك دوره پيش عارف اسالمي و هنر كهدانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و م داوطلبان داراي مدرك پيش
و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شـده اسـت، مشـمول اعمـال      اند به بعد اخذ كرده 1390-91سال تحصيلي 

بـه   )كه به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده اسـت  صرفاً نمرات دروسي(سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي 
  .شود كل نهايي آنان لحاظ مي  تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره  درصد به نسبت سوابق 5ميزان حداكثر 

  .شود ، هر دو مورد اعمال مي»الف و ب«براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي بندهاي : توجه
 ---------------------------------------------------------------------------------  
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                                                         ديپلممؤثر مجموع ضرايب دروس عمومي +  3× ) مؤثر ديپلممجموع ضرايب دروس اختصاصي (                                                           )    ضريب مربوطه ×مؤثر ديپلم نمرات تراز دروس عمومي (مجموع +  3× ) ضريب مربوطه×  مؤثر ديپلمنمرات تراز دروس اختصاصي (مجموع               

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

  
   نمره كل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف =) X-1( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف+ ( X )ديپلم در زيرگروه الفنمره كل سابقه تحصيلي (                        )4
  
  درزيرگروه الف دانشگاهي پيش تحصيليوسابقه  ازآزمون حاصل  كل نمره =) Y-1( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف+ ( Y )دانشگاهي در زيرگروه الف نمره كل سابقه تحصيلي پيش(     )5
  
    )Y( )دانشگاهي در زيرگروه الف نمره كل سابقه تحصيلي پيش+ ( X )نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف(    )   6

  + )X-Y-1( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف(                                                        
  
  

  .ارائه شده است 2و  1در نمره كل داوطلبان است كه در جداول دانشگاهي  ديپلم و پيشتاثير سوابق تحصيلي درصد به ترتيب، ميزان  Yو  X در روابط فوق مقدار
در نظر ) باشدكه مالك گزينش داوطلبان مي(به عنوان نمره كل نهايي در هر زيرگروه  6و  5، 4، 1تاثير مثبت سوابق تحصيلي، ماكزيمم مقدار روابط با توجه به 
   .شودگرفته مي

فقط آزمون، آزمون و (شود  محاسبه مي، چهار نمره كل براي هر زيرگروه 1397براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال  :تذكر* 
دانشگاهي، آزمون و نمرات كتبي سوابق تحصيلي ديپلم و نمرات كتبي  نمرات كتبي سوابق تحصيلي ديپلم، آزمون و نمرات كتبي سوابق تحصيلي پيش

شود كه اين موضوع به نفع داوطلب   حاظ ميگروه ل نهايي در هر زير  كل  و بيشترين نمره محاسبه شده به عنوان نمره) دانشگاهي سوابق تحصيلي پيش
به عبارت ديگر اعمال تاثير مثبت سوابق تحصيلي، متفاوت از تاثير قطعي سوابق تحصيلي است و بدان معناست كه اگر سوابق تحصيلي باعث . است

در ) اثر منفي داشته باشد(آزمون هر زيرگروه شود  كل  اگر باعث كاهش نمرهكل آزمون هر زيرگروه شود در آن زير گروه اعمال خواهد شد و  افزايش نمره
هاي مختلفي  بديهي است حالت. شود نهايي زيرگروه فوق در نظر گرفته مي  كل  و نمره كل آزمون آن زيرگروه به عنوان نمره .شود آن زيرگروه اعمال نمي

 :زير روي دهده شرح ممكن است براي يك داوطلب ب
  .ها تاثير مثبت نداشته باشد يك از زيرگروه دانشگاهي در هيچ پيشسوابق تحصيلي ديپلم و  -1
 .ها فاقد تاثير مثبت باشد سوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروه -2
 .ها فاقد تاثير مثبت باشد گروهدانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زير سوابق تحصيلي پيش -3
 .ها فاقد تاثير مثبت باشد دانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروه سوابق تحصيلي ديپلم و پيش -4

 ---------------------------------------------------------------------------------  
ديپلم داوطلـب   نوعبطوري كه اگر (است  %25و حداكثر  مثبتبا تأثير ميزان تأثير نمرات دروس ديپلم شود،  مالحظه مي 1و در جدول شماره همانگونه كه ذكر شد 

ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تأثير دروس مـؤثر   نوعاما اگر . خواهد بود% 25با گروه آزمايشي وي يكسان باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر 
  ).شود جايگزين مي% 25وي بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به جاي 

=

1( 

2( 



 و ضوابط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته توضيحات و شرايط                      فصل اول                                                                         

  فصل اول  11صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  ع ديپلمو نو در نمره كل داوطلبان به تفكيك گروه آزمايشيديپلم تأثير سوابق تحصيلي درصد ميزان  -1جدول شماره 
گروه آزمايشي

  نوع ديپلم 

  هاي خارجي زبان  نرـــه  علوم انساني  علوم تجربي  علوم رياضي و فني
  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه

1  2  3  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  
  45/796/1196/1196/1125  93/895/77  21/2051/1966/907/1302/1464/1036/117  18/1892/1716  25  25  25  رياضي فيزيك

  45/796/1196/1196/1125  93/895/77  66/907/1302/1464/1036/117  25  25  25  25  68/1757/1825 11/17  علوم تجربي 
  85/596/1196/1196/1125 25/65/5 91/4 5/5  25  25  25  25  25 85/571/6 5/5 19/5 25/6 86/7 71/6 24/7  علوم انساني 
  85/596/1196/1196/1125 25/65/5 91/4 5/5  25  25  25  25  25 85/571/6 5/5 19/5 25/6 86/7 71/6 24/7 اسالمي ومعارف علوم 

ايب اين دروس از باشد، ضر مي 1396تا  1384هاي  براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها به غير از سال: توجه* 
  .درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد

درصـد اسـت؛ بـه طـوري كـه اگـر رشـته         5بـا تـأثير مثبـت و حـداكثر       دانشـگاهي  ، ميزان تأثير نمرات دروس پـيش شود مالحظه مي 2و در جدول شماره  همانگونه كه ذكر شد
درصـد خواهـد    5به بعد اخذ شده باشد، ميزان تـأثير دروس مـؤثر    1391  دانشگاهي از سال تمامي دروس پيشداوطلب با گروه آزمايشي وي يكسان باشد و نمرات   دانشگاهي پيش

داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي براساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كـل    دانشگاهي بود؛ اما اگر رشته پيش
اسـت، ضـرايب    1391براي داوطلبان مشمول كه نمرات دروس سوابق تحصيلي آنها به طور كامل موجود نيست يا سال اخذ آنها قبل از سـال   .شوددرصد جايگزين مي 5 جاي به

خواهـد  ) 2(هاي آزمايشي مختلف براساس جدول شـماره   و گروه  دانشگاهي درصد تأثير سوابق تحصيلي به تفكيك نوع پيش .اين دروس از درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد
  .بود

  دانشگاهي و نوع پيش در نمره كل داوطلبان به تفكيك گروه آزمايشيدانشگاهي  پيشسوابق تحصيلي درصد ميزان تأثير  -2جدول شماره 
گروه آزمايشي

  نوع ديپلم 

  هاي خارجي زبان  هـــنر  علوم انساني  علوم تجربي  علوم رياضي و فني
  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه

1  2  3  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  
63/263/263/289/389/389/389/3 27/22/3 2/3 39/339/32/3 93/376/1 24/393/312/4 06/3  5  5  5  فيزيكرياضي  
63/263/263/289/389/389/389/3 27/22/3 19/2 19/2 19/2 19/2 13/1  5  5  5  5  5 95/2 86/2 86/2  علوم تجربي 
  5  5  5  5 5/2 5/2 5/2 14/25/2  5  5  5  5  5 14/2 88/1 14/2 67/1 67/1 88/1  5/1  5/1  علوم انساني 
33/333/333/333/3 67/1 67/1 67/1 43/167/1  5  5  5  5  5 43/1 25/1 43/1 11/1 11/1 25/1  1  1 اسالمي ومعارف علوم 
89/389/389/389/3  5  5  5  5  5 19/2 19/2 19/2 19/2 13/1 84/1 59/1 84/1  4/1  4/1 59/1 25/1 25/1  هنر 

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

 :ها بهـــرت )3-2
 ،باشـند  كـل برابـر داشـته      داوطلبان چنانچه نمره. شود دهي مي كل داوطلبان در هر زيرگروه و هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه  نمره :در سهميه در هر زيرگروه  رتبه

  .شود تعداد داوطلبان شركت كننده با سهميه مشابه داوطلب در گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي. رتبه يكساني خواهند داشت
كـل برابـر رتبـه يكسـاني       ا نمرهداوطلبان ب. شود دهي مي كل داوطلبان در هر زيرگروه بدون اعمال سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه  نمره : كشوري در هر زيرگروه  رتبه

  .شود تعداد داوطلبان گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي. خواهند داشت
  .شود پرستاري براي بهياران محاسبه مي  نمره كل رشته ،4ب يبا اضافه كردن درس تخصصي بهياري با ضر :هاي پرستاري ويژه بهياران نمره كل براي رشته

داوطلبـان  . شـود  دهـي مـي   هاي هر داوطلب استخراج شده و اين نمره داوطلبان در هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه كل زيرگروه  نمرهماكزيمم  :سهميهرتبه كل در 
انتخـاب رشـته بايـد بـه رتبـه در      اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي (خواهند داشت باشند رتبه يكساني  برابر داشته   چنانچه نمره

وجـه نبايـد     هـيچ   داوطلبان براي مقايسه خود با دوستان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به. در هر زيرگروه توجه شود» بدون سهميه«سهميه و رتبه كشوري 
  ).را مالك قرار دهند سهميهكل   رتبه

  .باشد مي )شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  دورهبراي داوطلب هميه رتبه آخرين نفر مجاز به انتخاب رشته در س :آخرين رتبه مجاز
. شـود  دهـي مـي   گرفتن سهميه داوطلبان اين نمره به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه نظر هاي هر داوطلب استخراج شده و بدون در كل زيرگروه  نمرهماكزيمم  :كشوري رتبه كل 

اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي انتخاب رشته بايد به رتبـه در سـهميه و رتبـه    ( داشتبرابر رتبه يكساني خواهند   داوطلبان با نمره
را كشـوري   كل وجه نبايد رتبه  هيچ  داوطلبان براي مقايسه خود با دوستان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به. در هر زيرگروه توجه شود» بدون سهميه«كشوري 

  ).مالك قرار دهند
  .شود ها نيز در كارنامه درج مي ، رتبه در منطقه آنهاي مزبور عالوه بر رتبه در سهميهرزمندگان و خانواده شهدا براي داوطلبان داراي سهميه ايثارگران،  :توجه* 
 : اير توضيحاتس) 2- 4
و مؤسسـات   نـور  پيامدانشگاه سسات آموزش عالي ؤمندي خود را جهت تحصيل در مراكز و م داوطلب عالقه چنانچه: هايي كه اعالم نموده است مندي وضعيت داوطلب و عالقه -

  .شود غيرانتفاعي اعالم كرده و يا بهيار و كارمند باشد، وضعيت او در اين قسمت درج مي آموزش عالي
، گرداندپـرديس خـو  و مجـازي و   )شـبانه (نوبـت دوم  هـاي روزانـه و    انتخاب رشته در دورهچنانچه داوطلب مجاز به : بودن  رشته  خصوص مجاز به انتخاب وضعيت داوطلب در -

  .شود باشد، در اين قسمت مجاز به انتخاب رشته بودن او درج مي بهيارانو  فرهنگيانويژه ، تحصيليصرفاً بر اساس سوابق با نوع پذيرش  هاي ، رشتهغيرانتفاعي و نور پيام
  .گيرد صورت جداگانه در اختيار آنان قرار مي  اند، به اطالعات فوق براي داوطلباني كه در چند گروه آزمايشي شركت كرده شود كه خاطر نشان مي: نكته

  :گزينش دانشجو )3
  :باشد مي )تحصيلي سوابق مثبت اعمالو آزمون نمراتبا(براساس آزمون سراسري آنها پذيرش كه ي يها محل  در كدرشته هاي گزينش دانشجو روش )3- 1
 :متمركز روش -

شدگان در  ذيرفتهپ  گيرد و اسامي داوطلبان واجد شرايط مالك و مبناي پذيرش قرار ميو حسب ضوابط سوابق تحصيلي كه فقط نمرات آزمون   روش گزينش متمركز، روشي است
بر اساس نمره كل اكتسابي در زيرگروه مربوطه، به اولين  و...) نظر سهميه، بوم و  از( در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي. گردد يك مرحله و به طور يكجا اعالم مي

هاي  گزينش اغلب رشته. شود ، در صورت وجود ظرفيت معرفي مي)در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارند( كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري دارد
  :گردد شدگان نهايي به اين روش، اقدامات زير انجام مي به منظور اعالم اسامي پذيرفته .گيرد مي صورتالي به روش متمركز ها و مؤسسات آموزش ع دانشگاه

  .همراه ساير اطالعات آنان  هاي متمركز داوطلبان و ذخيره كردن آنها به بررسي كدرشته -
  .گيرد اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام مي و مقايسه) لحاظ از هر( وضعيت ويتعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و  -
  .شدگان نهايي اعالم اسامي پذيرفته -

كه در پذيرش آنها شرايط خاصي از هايي هستند  رشته داراي شرايط خاصهاي  رشته .شود انجام ميصورت شرايط خاص ه ها ب پذيرش در بعضي از رشته ،در روش متمركز: تبصره
مطـابق ظرفيـت هـر    با اعمال نتايج مراحـل فـوق،   ها  شدگان نهايي اين رشته شود و اسامي پذيرفته ، اعمال مي... قبيل مصاحبه، معاينه، آزمون عملي يا علمي جداگانه و 

  . شود هاي متمركز اعالم مي ها به همراه ساير رشته شدگان اين رشته نتايج پذيرفته. شود مشخص ميكدرشته 



 و ضوابط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته توضيحات و شرايط                      فصل اول                                                                         

  فصل اول  12صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  :متمركز نيمه  روش -
نظيـر    ديگـري   اقـدامات   نيـاز بـه    كه  هايي رشته  براي. شود شدگان نهايي به صورت قطعي و در يك مرحله اعالم نمي كه اسامي پذيرفته  متمركز، روشي است روش گزينش نيمه -

ها را انتخـاب كـرده و در    كه كد اينگونه رشته  دسته از داوطلباني  هاي متمركز و از بين آن جداگانه دارد، بعد از اعالم نتايج نهايي رشته  و يا علمي  عملي  مصاحبه، معاينه، آزمون
برابـر ظرفيـت بـراي انجـام      شدگان چند اسامي معرفي. گيرد چند برابر ظرفيت گزينش صورت ميصورت   به اند،  اولويت انتخابي قبل از اين كدها در رشته متمركز پذيرفته نشده

متمركز عالوه بر نمرات آزمون، نتايج مراحـل فـوق مربـوط بـه هـر       هاي نيمه در گزينش نهايي هر يك از رشته. شود مراحل مصاحبه، معاينه، آزمون علمي و يا عملي اعالم مي
 . گردد شدگان نهايي اعالم مي شود و اسامي پذيرفته مي رشته نيز مالك قرار داده

 بـا توجـه    هر رشته  متمركز تا چند برابر ظرفيت نيمه  هاي از كدرشته هر يك  شدگان  معرفي  اسامي  فهرستمتمركز،   هاي رشته  نهايي  شدگان پذيرفته  اسامي  از انتشار فهرست  پس -
 .خواهد شد  و اعالم  اند استخراج نموده  مذكور را انتخاب  هاي يا كدرشته  كدرشته  كه  داوطلباني  از بين  كل  نمره  به 

  منظـور اسـتخراج   متمركز به  نيمه  هاي شرايط رشته  واجدين  شوند، در رديف  متمركز پذيرفته نيمه  هاي از كدرشته  ، قبل متمركز انتخابي  در كدرشته  كه  از داوطلباني  دسته  آن:  تبصره
  . گيرند متمركز قرار نمي نيمه هاي  يا رشته  رشته  شدگان  معرفي  فهرست

 داوطلبـان   عمـومي   هـاي  صـالحيت   بررسـي   نتيجه و  و يا علمي  عملي  ، آزمون ، معاينه مصاحبه  نتايج  به  مربوط و با توجه  اكتسابي  كل  نمره  بر اساس  در هر رشته  نهايي  گزينش -
 .خواهد شد  و اعالم  استخراج  نهايي  شدگان قبول  اسامي  و فهرست  ذيربط، انجام  توسط ارگان 
  نوبت  يك  عنوان  هاي روزانه، به متمركز دوره نيمه  تحصيلي  هاي از رشته  در هر يك  نهايي  و گزينش  عملي  و يا آزمون  و معاينه  در مصاحبه  از موفقيت  پس  داوطلب  شدن پذيرفته -

 .گردد مي  محسوب وي   براي قبولي   حداكثر دو نوبتاز 
 .نمايند و تحصيل  نام  متمركز ثبت  قبولي مقرر در رشته   در تاريخ  است الزم   دسته از داوطلبان  اين  :1 تبصره
شـوند و   مـذكور پذيرفتـه     هـاي   رشـته  يـا   رشـته    گـزينش    مختلف  در مراحل و   كنند اقدام    شده معرفي   متمركز نيمه هاي  رشته يا  رشته  گزينش  مراحل   براي  كه   در صورتي :2 تبصره

رفتـار   انتقـالي    هماننـد دانشـجويان    و با آنان لغو گرديدهمتمركز  در رشته  آنان   قبلي  گردد، قبولي  اعالم  متمركز  نيمه رشته   نهايي   شدگان  پذيرفته  جزو  آنان  اسامي  فهرست
  .شدخواهد 

گيرند، توصـيه   قرار مي) هاي بومي مانند رشته(هاي داراي تعهد  هاي متمركز شرايط خاص و يا رشته شدگان نهايي رشته به آن دسته از داوطلباني كه در رديف پذيرفته :نكته مهم
هاي متمركـز   بديهي است چنانچه پذيرفته شدگان رشته. دمتمركز خودداري نماين هاي نيمه شود از ادامه شركت در مراحل مصاحبه، آزمون علمي و يا عملي رشته مي

 . متمركز قرار گيرند، مطابق مفاد سند تعهد محضري اخذ شده با آنان رفتار خواهد شد هاي نيمه شدگان نهايي رشته داراي تعهد، در رديف پذيرفته
متمركـز از   هاي تحصيلي نيمه اين پذيرش دانشجو و آغاز تحصيل براي رشته شود، بنابر ماه اعالم مي  ماه و يا اوايل بهمن  متمركز حدوداً در اواخر دي هاي نيمه نتايج نهايي رشته -

  . خواهد بود) ماه بهمن(نيمسال دوم 
 پذيرنـد، در  متمركـز دانشـجو مـي    نيمـه   روش  بـه   جـاري   سال آنها در آزمون   به  وابسته  عالي  آموزش  مؤسسات  كه  هايي ها و ارگان ها، سازمان از وزارتخانه  يك هر  رسمي  پرسنل -

  محـل   و يا ارگان يا سازمان  كد وزارتخانه  و شماره  و نام   ذيربط داشته  و ارگان  ، سازمان در وزارتخانه  رسمي  خدمت  سابقه  تمام  سال سه   حداقل 12/1396/ 29تا تاريخ   صورتيكه
  .ه عنوان معرفي شده چند برابر ظرفيت براي مصاحبه در رشته مربوط، قرار خواهند گرفتباشند، ب  نموده   مشخص  سراسري آزمون   نام ثبت  خود را هنگام   خدمت

نمايند و گردد، ليكن داوطلباني كه مراحل مختلف مصاحبه، معاينه و آزمون عملي را با موفقيت طي  متمركز به عنوان قبولي نهايي محسوب نمي هاي نيمه معرفي چند برابر رشته -
  .باشند متمركز مي شدگان نهايي به عنوان قبولي توسط اين سازمان اعالم نتايج شوند پذيرفته شده رشته نيمه در رديف پذيرفته

  :باشد مي سوابق تحصيليكه پذيرش آنها صرفاً بر اساس ي يها محل  در كدرشته گزينش دانشجو  روش )2-3
ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي  دانشگاه هاي تحصيلي تعدادي از رشتهها، پذيرش براي  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه در راستاي اجراي

روزانه، نوبت دوم : هاي مختلف اعم از در دوره ها و مؤسسات آموزش عالي برخي از دانشگاههاي  پذيرش در تعدادي از كدرشته محل 1397آزمون سراسري سال در . شود انجام مي
پـذيرش در  . پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي با توجه به تعداد متقاضيان آنها،  ...و  مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ،نور دانشگاه پيام، )شبانه(

داوطلبان واجد شـرايط  ديپلم  معدل كتبيفقط در اين روش   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود يلي صورت ميهاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحص كدرشتهاز  تعدادي
از نظر سهميه، بـوم و  ( در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي. گردد شدگان در يك مرحله و به طور يكجا اعالم مي ذيرفتهپ  گيرد و اسامي مالك و مبناي پذيرش قرار مي

، در صـورت وجـود ظرفيـت    )در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارنـد ( ، به اولين كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري داردمعدل كتبي ديپلمبر اساس  و...) 
  :گردد شدگان، اقدامات زير انجام مي به منظور اعالم اسامي پذيرفته. شود معرفي مي

  .همراه ساير اطالعات آنان  داوطلبان و ذخيره كردن آنها به نتخابياهاي  بررسي كدرشته -
  .گيرد اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام مي و مقايسه) لحاظ از هر( تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي -
  .شدگان اعالم اسامي پذيرفته -

پذيرد و نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه بـه نـوع ديـپلم آنـان      صورت مي) معدل كتبي ديپلم(از آنجا كه پذيرش داوطلبان بر اساس سوابق تحصيلي : تبصره
وت امتفاوت باشد، درصـد اعمـال معـدل كتبـي متفـ     شود  متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آن مي...) رياضي، تجربي، انساني و (

  .دارد معطوف مي زيررا به جدول خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان 
  با توجه به نوع ديپلم و گروه آزمايشي) معدل كتبي ديپلم(جدول ضريب تأثير اعمال سوابق تحصيلي 

  نوع ديپلم
  گروه آزمايشي  

  رياضي فيزيك
  )10كد (

  علوم تجربي
  )11كد (

  ادبيات و علوم انساني
  )12كد (

  علوم و معارف اسالمي
  )18كد (

  ساير عناوين ديپلم
  )20و  17، 16، 15، 13كدهاي (

  4/31  4/31  4/31  100  100  علوم رياضي و فني
  4/31  4/31  4/31  100  100  علوم تجربي
  2/41  100  100  2/41  2/41  علوم انساني

  100  100  100  100  100  هـــنر
  100  100  100  100  100  هاي خارجي زبان

  :انتخاب رشته )4
   :مختلف  آزمايشي  هاي در گروه  رشته  انتخاب -

سـنجش  باشد، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است با مراجعه بـه سـايت سـازمان     پذير مي با توجه به اينكه انتخاب رشته داوطلبان منحصراً از طريق اينترنت امكان) الف
هـاي انتخـابي    هاي انتخابي بر اساس تقدم عالقه اقدام و سپس يك نسخه از كدرشـته  نسبت به وارد نمودن كدرشته www.sanjesh.org :آموزش كشور به نشاني

  . هاي انتخابي پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند خود را پرينت و بعد از كنترل مجدد كدرشته
خـودگردان،  پـرديس  و مجـازي و   )شـبانه (نوبت دوم روزانه و «: هاي دوره ذيل هر يك از در »مجاز«، با درج كلمه شما يه، مجاز به انتخاب رشته بودنبا توجه به كارنامه اول) ب

ضـمناًً در صـورتيكه در چنـد گـروه      .مشخص شـده اسـت   هاي با نوع پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي و رشته غيرانتفاعي سساتؤپيام نور، مدانشگاه  ،ويژه فرهنگيان
از نظر مجاز به انتخاب رشته بودن، به صـورت جداگانـه بـراي هـر     شما ها و وضعيت  تمام اطالعات مربوط به نمرات خام، رتبهايد، در كارنامه اوليه شما  آزمايشي شركت كرده

  .بايست در انتخاب رشته به وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن خود در كارنامه اوليه توجه داشته باشيد لذا مي .است  شدهتعيين د، يا هايي كه شركت كرده يك از گروه
  .توانيد انتخاب رشته كنيد ايد، مي كه در آن مجاز به انتخاب رشته شده) هاي آزمايشي يا گروه( هاي تحصيلي هر گروه آزمايشي از دوره) ج
به تعـداد دلخـواه،   توانند در صورت تمايل  متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان مي هاي نيمه ، محدوديتي براي انتخاب رشته1397ري سال در انتخاب رشته آزمون سراس )د

هر داوطلب در هر گروه يا دوره،  بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حدنصاب نمره علمي الزم،. متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند كدرشته نيمه
  .هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه معرفي خواهد شد متمركز با توجه به اولويت كدرشته نيمه 2حداكثر در 



 و ضوابط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته توضيحات و شرايط                      فصل اول                                                                         

  فصل اول  13صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

، فقط يك فـرم  )باشند مندي كرده هاعالم عالقها  يا همه دوره اعم از اينكه در يك يا چند گروه آزمايشي شركت كرده باشند و در يك دوره(مجاز به انتخاب رشته   به داوطلبان )  ه
، فقط )محل كدرشته 150حداكثر ( هاي انتخابي خود را اين الزم است كليه كدرشته بنابر. گردد كد رشته در آن قابل درج است، ارائه مي 150انتخاب رشته اينترنتي كه حداكثر 

  .ديم وارد نمايردر اين ف
همچنـين انتخـاب   آزمون و  به روش پذيرش باهاي تحصيلي  اند، مجاز به انتخاب رشته شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1397داوطلباني كه در آزمون سراسري سال ) و

منـدي   ههايي كـه در آن اعـالم عالقـ    و در دوره  نمودههاي آزمايشي كه در آن شركت  در هر يك از گروهبا اعمال سوابق تحصيلي  هاي تحصيلي به روش پذيرش صرفاً رشته
  .باشند و از اين لحاظ محدوديتي براي آنان وجود نخواهد داشت اند، مي نموده

ر صورتيكه قبالً در آن گـروه  د -1: باشند اند، مي شدهنهايي از يك گروه آزمايشي كه در آن مجاز به انتخاب رشته  مند به انتخاب رشته هاين دسته از داوطلبان چنانچه عالق: تبصره
نام در آزمون گروه آزمايشي مـورد نظـر    چنانچه قبالً متقاضي ثبت -2. باشد هاي آزمايشي مد نظر نمي مندي براي گروه هاند نيازي به پرداخت وجه عالق نام نموده آزمايشي ثبت

هاي بانكي عضو شبكه شتاب پرداخت و سـپس نسـبت    ريال را از طريق كارت 000/220عني مبلغ مندي براي گروه آزمايشي مربوط ي هاند بايستي ابتدا هزينه اعالم عالق نبوده
  . اقدام نمايند »صرفاً با سوابق تحصيلي«هاي  به انتخاب رشته

بـا  بـه روش پـذيرش   هاي تحصيلي  منحصراً مجاز به انتخاب رشته ،اند بودهجلسه آزمون اند و يا غايب  مجاز به انتخاب رشته نشده 1397در آزمون سراسري سال داوطلباني كه ) ز
جازه تأييد و ادامه مراحل انتخاب رشته اينترنتي به آنان داده ، ادر آن تأثير دارد آزمونكه نمره ي يها هاي رشته كدرشته محل درجباشند و در صورت  مي اعمال سوابق تحصيلي

  .خود اقدام نموده و سپس مراحل بعدي را ادامه دهند يانتخابهاي  اولويت، از مربوطهاي  نسبت به حذف كدرشته در همان مرحله بايست نخواهد شد و مي
ط هـاي مربـو   توانند رشته اند، مي نام نموده ثبت 1397بر حسب اينكه در يك گروه آزمايشي و يا چند گروه آزمايشي در آزمون سراسري سال  -1: داوطلبان مشمول بند فوق: تبصره

مند به انتخـاب رشـته از    هاند و عالق نام نموده چنانچه قبالً فقط در يك يا دو گروه آزمايشي ثبت -2. اند را انتخاب نمايند نام نموده هاي آزمايشي كه در آن ثبت به گروه يا گروه
هـاي بـانكي عضـو     ريال را از طريـق كـارت   000/220شي مربوط يعني مبلغ هاي آزماي مندي براي گروه هبايست ابتدا هزينه اعالم عالق باشند مي هاي آزمايشي مي ساير گروه

  . شبكه شتاب پرداخت و سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند
انـد، در صـورت    نـام نمـوده   ثبـت  1397در آزمون سراسري سال ) هاي خارجي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان(داوطلباني كه در يك گروه آزمايشي ) ح

هـاي بـانكي عضـو شـبكه شـتاب       ، منحصراً از طريق كارت)ريال 000/220هاي آزمايشي مبلغ   براي هر يك از گروه(توانند با پرداخت هزينه مربوط  تمايل در اين مرحله مي
  .هاي تحصيلي صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي اقدام نمايند رشته هاي آزمايشي مربوط از بخش از گروه يا گروه  بصورت الكترونيكي، نسبت به انتخاب رشته

توانـد متقاضـي يـك گـروه آزمايشـي       هر داوطلب مي) سوابق تحصيلي صرفاً بر اساسپذيرش با آزمون و پذيرش (در هر دو روش الزم به تأكيد است  :تذكر خيلي مهم* 
متقاضـي دو گـروه   همزمـان  توانـد   بديهي است يك داوطلب نمـي . هاي خارجي باشد گروه آزمايشي هنر و زبانو دو  )علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني( اصلي

  . باشدهاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني  يعني گروههاي آزمايشي اصلي  آزمايشي از گروه
  :تذكرات -
هايي كه اجازه انتخاب رشته به شـما   هاي آزمايشي و دوره بودن كارنامه اوليه خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروهدر انتخاب رشته بر اساس وضعيت مجاز به انتخاب رشته  -

 .طل استهايي كه بر اساس كارنامه اوليه اجازه انتخاب رشته از آنها را نداريد، با هاي آزمايشي و دوره بديهي است كه انتخاب رشته از گروه. يديداده نشده، خودداري نما
ه بر اساس كهايي را انتخاب كنيد كه عالوه بر اين ها توجه داشته و كدرشته سسات آموزش عالي و رشتهؤها و م ها، دانشگاه در انتخاب رشته به شرايط و ضوابط مربوط به دوره -

 .كارنامه اوليه اجازه انتخاب آنها به شما داده شده، شرايط و ضوابط آنها را دارا باشيد
   :اي انتخاب رشتهه مالك -
كه به همراه كارت ورود بـه  و راهنماي شركت در آزمون مذكور  1397آزمون سراسري سال  1كليه ضوابط، شرايط و مقررات مندرج در اين دفترچه، دفترچه راهنماي شماره  -1

نامه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش آمـوزش  در هفته هاي سازمان مندرجو همچنين اطالعيه به شما ارائه گرديدهاز طريق سايت اينترنتي اين سازمان جلسه 
  .كشور، در گزينش داوطلبان آزمون مورد اشاره، مالك خواهد بود، لذا الزم است به موارد ذكر شده توجه داشته باشيد

هايي كه پذيرش آنهـا صـرفاً بـر اسـاس      در رشته(يا معدل كتبي ديپلم و هاي انتخابي در گزينش نهايي داوطلبان، نمره كل اكتسابي آنان در زيرگروه مربوط به رشته يا رشته -2
هـاي  لذا الزم است در زمان انتخاب رشته، فقط به رتبـه . رتبه كل مندرج در كارنامه اوليه شما به هيچ وجه در گزينش مؤثر نيست. مالك خواهد بود، )سوابق تحصيلي است

 .ها توجه نمائيدخود در زيرگروه
برخـي از  درج گرديـده و نيـز توضـيحاتي كـه در مقابـل      ) مندرج در سايت اين سازمان( ها وستپيبخش مؤسسات آموزش عالي كه در ها و و شرايط دانشگاه به كليه ضوابط -3

 .، توجه داشته باشيدشدهدرج  در ستون توضيحات ها كدرشته محل
 آموزشـي،  محـيط  خـانواده،  :از عبارتند تأثيرگذار بيروني عوامل مهمترين. شود مي دروني عوامل و بيروني عوامل شامل داوطلبان تحصيلي رشته انتخاب بر تأثيرگذار عوامل   -4

هـدف، انگيـزه،    :از عبارتنـد  امـر  ايـن  بـر  تأثيرگذار مهم دروني عوامل ها، محيط دانشگاهي و جايگاه اجتماعي ورسانه و همساالن هاي گروه فرد، زندگي در افراد تأثيرگذار
 كـه  كنيـد  استفاده افرادي نظرات از آگاهانه و صحيح رشته انتخاب جهت شود مي توصيه .تجربيات و هاي شخصيتي ويژگي شناخت، توان و استعداد علمي، ها، رزشا عالقه،
 .يـد ينما بـرداري بهـره  گرديده، سازمان منتشر توسط زمينه اين در شما آگاهي بردن باال جهت كه منابعي از و اعتماد داريد و اطمينان آنها به و باشند كافي اطالعات داراي

 بر و بنديجمع الزم، هاي مشورت انجام از پس و باشيد داشته فوق دروني عوامل از روشني تصوير داشته، در نظر را خود خاص شرايط و ها محدوديت كنيد سعي همچنين
  .كنيد گيريتصميم حاصله، نتايج اساس

  :فرايند انتخاب رشته -
  .اوليه را از طريق سايت سازمان دريافت كرده و به مندرجات آن دقيقًا توجه نمائيدكارنامه  -1
دقيق مندرجات  يافت و نسبت به مطالعهدرسايت اينترنتي سازمان سنجش از را ) همين دفترچه( 1397هاي تحصيلي آزمون سراسري سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته -2

 .آن اقدام كنيد
 .نويس درج كنيدمورد نظر خود را از دفترچه استخراج و در فرم پيشهاي انتخابي كدرشته -3
هاي زير فرم انتخاب رشته اينترنتي خود را مشاهده مراجعه و به يكي از روش  www.sanjesh.org:يسازمان سنجش آموزش كشور به نشانبه سايت اينترنتي  -4

 :افزار انتخاب رشته الزامي است داشتن اطالعات مورد نياز براي ورود به نرم، لذا آماده نمائيد
 شماره شناسنامه)رقمي 12( نام وارد كردن اطالعات سريال ثبت) روش اول ،. 
 وارد كردن شماره پرونده، كد ملي، شماره سريال شناسنامه) روش دوم.  
 ملي، كد )رقمي 16( نام گيري ثبترهوارد كردن شماره ) روش سوم.  

 .اي و آزموني خود را در مرحله بعد كنترل كرده و مواردي كه نياز به تأييد شما دارد را بر حسب مورد، تأييد نمائيدقبل از تكميل فرم انتخاب رشته، اطالعات شناسنامه -5
 .دقيق اقدام كنيد نويس در فرم انتخاب رشته اينترنتي به صورتهاي انتخابي خود از روي فرم پيشنسبت به وارد كردن كدرشته -6
 .هاي خطاي احتمالي كه به شما داده شده توجه كرده و نسبت به رفع آن اقدام نمائيددر مرحله بعدي به پيام -7
در اين مرحله عناوين . ق دهيديهاي انتخابي تطبشود توجه كرده و آنها را دقيقاً با رشتههاي انتخابي شما، نمايش داده ميبه عناوين رشته و دانشگاه كه بر اساس كد رشته -8

اصالح  كد مربوطه راايد، به اين موارد دقت داشته و در صورتي كه در درج كد اشتباه كرده. شودهاي مختلف نمايش داده ميها و مقاطع مختلف، با رنگها در دورهرشته
 .ت، به مرحله بعد برويدشود، مورد تأييد شما اسكه نمايش داده مي  يي هاها و دانشگاهچنانچه همه رشته. نمائيد

شود حتماً فرم انتخاب رشته تكميل شده خود را شود، تأكيد ميبه شما نمايش داده مي يانتخابهاي  به همراه كدرشته محل رقمي 15 انتخاب رشته در آخرين مرحله رسيد -9
 .يدنزد خود نگه داربصورت محرمانه  1397چاپ كرده و تا اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري سال 

    :تذكرات مهم
هاي  ها و دورههاي محل دانشگاهها، شهرها، دانشگاه محل رشتههاي انتخابي مورد عالقه خود، بايد به اولويت انتخابي، مقطع تحصيلي رشتهدر كنترل كدرشته -1

 .ها، دقت كافي داشته باشيدتحصيلي رشته
 .ادامه دهيد و در پايان از فرم انتخاب رشته تكميل شده خود، يك نسخه چاپ كنيد رقمي 15 انتخاب رشته بايد فرايند انتخاب رشته را تا دريافت رسيد -2
بايست پس از اعالم نتيجه اوليه آزمـون   هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، مي مند به انتخاب رشته هآن دسته از داوطلبان عالق -3

: بـه نشـاني   به سـايت مركـز آزمـون دانشـگاه آزاد اسـالمي     با كد دسترسي مندرج در كارنامه ، براي انتخاب رشته نتايج اوليه سراسري و دريافت كارنامه
www.azmoon.org  نمايندو نسبت به انتخاب رشته مجزا، در سايت مزبور اقدام مراجعه. 
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  شود مطالب فصل اول اين دفترچه راهنما توصيه مي علوم انسانيه داوطلبان گروه آزمايشي ب
 .را به دقت مطالعه نمايند) هاي تحصيلي توضيحات و شرايط كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشته( 

  فصل دوم
                                                                                          )     (  

  

  
  

  :تذكرات مهم
شاهد، شهيد مطهري، صدا و سيماي جمهوري اسـالمي ايـران،   : هاي هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه داوطلبان متقاضي رشتهدسته از   آن -

غيرانتفـاعي رفـاه و همچنـين    دانشـكده  ، )ع(دانشگاه غيرانتفـاعي امـام رضـا   ت اداري دادگستري، ، علوم قضايي و خدما)بيمه اكو(عالمه طباطبايي 
 اسـت   الزم، )مندرج در سايت اين سازمان( ها دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي با توجه به شرايط و ضوابط اعالم شده در بخش پيوست

در فـرم   )150تـا   1از اولويـت  (مورد عالقه خود را در هر اولويتي كـه تمايـل دارنـد     هاي محل و يا كدرشته محل كدرشته  ،رشته  انتخاب هنگام در  
هاي داراي شرايط خاص اواخر مرداد مـاه از طريـق پايگـاه اطـالع      اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته. انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند

  .اعالم خواهد شد www.sanjesh.org: سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني رساني
، )واحـد  88(، پايـه و تخصصـي   )واحـد  12(در رشته علوم قرآن و حديث به منظور تأمين نيازهاي نظام توسعه فرهنگ قرآني، عالوه بر واحدهاي عمـومي   -

تـالوت و  «و » فرهنـگ و رسـانه  «، »تربيـت مربـي كـودك   «، »تربيت دبير«، »يثمطالعات حد«، »مطالعات قرآن«مجموعه اختياري، در حوزه ) 6(شش 
       .مجموعه خواهد بود) 6(، ارائه شده و دانشجو موظف به انتخاب يكي از اين شش )واحد 35هر كدام به ارزش (» هنرهاي قرآني

باشد كه الزم است داوطلبان در هنگام انتخـاب رشـته بـه     مي هاي تحصيلي فقه و حقوق حنفي و فقه و حقوق شافعي مخصوص داوطلبان اهل سنت رشته -
  .باشد اين موضوع توجه نمايند، بديهي است كليه مشكالت قبولي داوطلبان غير اهل سنت به عهده خود پذيرفته شده مي

د و در مواردي كه مقطع رشته كارداني يـا  باش مي» كارشناسي«هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنما،  الزم به توضيح است كه مقطع تحصيلي كليه رشته -
  .باشد، در ابتداي رشته و يا در مقابل آن، نوع مقطع درج گرديده است اي مي كارشناسي ارشد يا دكتراي پيوسته و يا دكتراي حرفه

وه آزمايشي علوم انساني در جدول ذيل درج شده ها و ضرايب هر يك از دروس امتحاني در زير گروه مربوط به گر هر يك از زير گروه  مواد امتحاني اختصاصي و -
  .است

  مواد امتحاني و ضرايب هر يك از دروس در زير گروه مربوط) علوم انساني( 3هاي آزمايشي گروه آزمايشي  جدول زيرگروه
كد  نام گروه آزمايشي مواد امتحاني هاي آزمايشي ضرايب دروس به تفكيك زيرگروه

1زيرگروه  2زيرگروه  3زيرگروه  4زيرگروه  5زيرگروه  گروه
  رياضي -1 2 4 4 3 3

  علوم 
  3 انساني

  اقتصاد - 2 1 2 3 2 2
  زبان و ادبيات فارسي - 3 4 2 2 2 2
  زبان عربي - 4 4 1 1 1 1
  تاريخ و جغرافيا - 5 1 1 1 3 1
  علوم اجتماعي - 6 1 3 2 2 3
  فلسفه و منطق - 7 3 1 1 2 2
  شناسي روان - 8 1 2 1 3 3

جديد   نظام)  يك  شماره  راهنماي  دفترچه 10  شماره  جدول 18  رديف  مطابق(  اسالمي  و معارف  علوم  دانشگاهي پيشديپلم و   تحصيلي  مدرك  و دارندگان  آموزان  دانش 
  دانشگاهي پيش  دوره  علمي  در حدود اطالعات  عقايد و فقه  اصول  درس  االتؤس  به  كه  است  بوده  الزم  فوق  اختصاصي  سواالت  به  بر پاسخگويي  عالوه  متوسطه  آموزش
با تأثير  ،باشد مي  ضريب  داراي  عقايد و فقه  اصول  درس  كه  هايي مذكور در رشته  تحصيلي  مدرك  دارندگان  براي  عقايد و فقه  اصول  درس  نمره ،دهند  مذكور پاسخ  مدرك
هاي تحصيلي متناسب با نوع مدرك  در آن دسته از رشته 3در اين گروه آزمايشي، براي اين دسته از داوطلبان درس اصول عقايد و فقه با ضريب  .هد شدمنظور خوامثبت 

  .شود تحصيلي آنان در نظر گرفته مي
  

  ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)انسانيعلوم ( 3هاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته
  نشيگز نوع زيرگروه نام رشته مقطع تحصيلي ترتيب

 )روزانهي ها دوره(
  كد

  رديف رشته
 152 كشوري 1 كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي كارشناسي ارشد 1
 1 كشوري 1 كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشاد كارشناسي ارشد 2
 2 كشوري 1 حقوقكارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و  كارشناسي ارشد 3
 4 استاني 5 آموزش ابتدايي كارشناسي 4
 19 استاني 1 آموزش الهيات كارشناسي 5
 20 استاني 4 آموزش تاريخ كارشناسي 6
 21 كشوري 5 آموزش تربيت بدني كارشناسي 7
 22 استاني 4 آموزش جغرافيا كارشناسي 8
 23 استاني 1 آموزش زبان عربي كارشناسي 9

 155 اي ناحيه 1 آموزش زبان و ادبيات فارسي كارشناسي 10
 25 استاني 2 آموزش علوم اجتماعي كارشناسي 11
 184 استاني 5 آموزش كودكان استثنايي كارشناسي 12
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  ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)انسانيعلوم ( 3هاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته
  نشيگز نوع زيرگروه نام رشته مقطع تحصيلي ترتيب

 )روزانهي ها دوره(
  كد

  رديف رشته
 26 كشوري 5 آموزش مشاوره و راهنمايي كارشناسي 13
 93 كشوري 1 اديان و عرفان كارشناسي 14
 6 كشوري 1 اديان و مذاهب كارشناسي 15
 37 قطبي 3 اقتصاد كارشناسي 16
 169 كشوري 2 امنيت اطالعات كارشناسي 17
 170 كشوري 3 امنيت اقتصادي كارشناسي 18
 171 كشوري 2 امنيت بين الملل كارشناسي 19
 163 كشوري 2 امنيت نرم كارشناسي 20
 123 كشوري 1 ايران شناسي كارشناسي 21
 10 كشوري 4 باستان شناسي كارشناسي 22
 186 كشوري 2 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون كارشناسي 23
 167 كشوري 2 پژوهشگري امنيت كارشناسي 24
 11 قطبي 4 تاريخ كارشناسي 25
 12 كشوري 4 تاريخ اسالم كارشناسي 26
 115 كشوري 1 تاريخ تمدن ملل اسالمي كارشناسي 27
 189 كشوري 1 تربيت مروج سياسي كارشناسي 28
 187 قطبي 2 جامعه شناسي كارشناسي 29
 90 قطبي 4 جغرافيا كارشناسي 30
 16 اي ناحيه 3 حسابداري كارشناسي 31
 168 كشوري 2 حفاظت اطالعات كارشناسي 32
 17 اي ناحيه 1 حقوق كارشناسي 33
 28 كشوري 3 روابط عمومي كارشناسي 34
 29 قطبي 5 روانشناسي كارشناسي 35
 30 كشوري 2 روزنامه نگاري كارشناسي 36
 101 كشوري 4 زبان شناسي كارشناسي 37
 31 كشوري 1 زبان و ادبيات تركي آذري كارشناسي 38
 32 اي ناحيه 1 زبان و ادبيات عربي كارشناسي 39
 33 اي ناحيه 1 زبان و ادبيات فارسي كارشناسي 40
 34 كشوري 1 زبان و ادبيات كردي كارشناسي 41
 194 كشوري 1 زبان و فرهنگ عربي كارشناسي 42
 151 كشوري 1 شيعه شناسي كارشناسي 43
 162 كشوري 2 ضد تروريسم كارشناسي 44
 45 قطبي 5 علم اطالعات و دانش شناسي كارشناسي 45
 36 كشوري 2 علوم ارتباطات اجتماعي كارشناسي 46
 39 كشوري 5 علوم تربيتي كارشناسي 47
 40 قطبي 4 علوم سياسي كارشناسي 48
 166 كشوري 2 علوم فني امنيت كارشناسي 49
 108 كشوري 1 علوم قرآن و حديث كارشناسي 50
 42 كشوري 1 علوم قضايي كارشناسي 51
 13 كشوري 5 علوم ورزشي كارشناسي 52
 142 كشوري 1 فرهنگ و معارف اسالمي كارشناسي 53
 117 كشوري 1 فقه شافعي كارشناسي 54
 103 كشوري 1 فقه و حقوق اسالمي كارشناسي 55
 95 كشوري 1 فقه و حقوق امامي كارشناسي 56
 72 كشوري 1 فقه و حقوق حنفي كارشناسي 57
 73 كشوري 1 فقه و حقوق شافعي كارشناسي 58
 112 قطبي 1 فقه و مباني حقوق اسالمي كارشناسي 59
 99 كشوري 1 فلسفه كارشناسي 60
 114 كشوري 1 فلسفه و حكمت اسالمي كارشناسي 61
 74 كشوري 1 فلسفه و عرفان اسالمي كارشناسي 62
 113 كشوري 1 فلسفه و كالم اسالمي كارشناسي 63
 165 كشوري 3 فناوري اطالعات و ارتباطات كارشناسي 64
 82 كشوري 3 گردشگري كارشناسي 65
 122 كشوري 1 مترجمي زبان عربي كارشناسي 66
 47 كشوري 2 مددكاري اجتماعي كارشناسي 67
 79 كشوري 3 مديريت امور بانكي كارشناسي 68
 85 كشوري 3 مديريت امور گمركي كارشناسي 69
 77 اي ناحيه 3 مديريت بازرگاني كارشناسي 70
 80 كشوري 3 مديريت بيمه كارشناسي 71
 81 كشوري 3 مديريت بيمه اكو كارشناسي 72
 83 قطبي 3 مديريت دولتي كارشناسي 73
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  فصل دوم  16 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)انسانيعلوم ( 3هاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته
  نشيگز نوع زيرگروه نام رشته مقطع تحصيلي ترتيب

 )روزانهي ها دوره(
  كد

  رديف رشته
 84 قطبي 3 مديريت صنعتي كارشناسي 74
 76 كشوري 3 مديريت فرهنگي هنري كارشناسي 75
 100 كشوري 3 مديريت كسب و كارهاي كوچك كارشناسي 76
 94 كشوري 3 مديريت مالي كارشناسي 77
 78 كشوري 3 مديريت و بازرگاني دريايي كارشناسي 78
 14 كشوري 1 مربيگري عقيدتي كارشناسي 79
 175 كشوري 2 مردم شناسي كارشناسي 80
 188 قطبي 5 مشاوره كارشناسي 81
 50 كشوري 3 مطالعات ارتباطي و فناوري اطالعات كارشناسي 82
 51 كشوري 5 مطالعات خانواده كارشناسي 83
 52 كشوري 1 معارف اسالمي كارشناسي 84
 185 كشوري 1 تبليغ و ارتباطات -معارف اسالمي كارشناسي 85
 182 كشوري 1 معارف اسالمي و اخالق كارشناسي 86
 193 كشوري 1 معارف اسالمي و اديان كارشناسي 87
 180 كشوري 1 معارف اسالمي و تاريخ كارشناسي 88
 120 كشوري 1 معارف اسالمي و علوم تربيتي كارشناسي 89
 181 كشوري 1 قرآنيمعارف اسالمي و علوم  كارشناسي 90
 179 كشوري 1 معارف اسالمي و كالم كارشناسي 91
 190 كشوري 1 معارف اسالمي و مديريت كارشناسي 92
 86 كشوري 3 هتلداري كارشناسي 93
 143 استاني 5 كارداني آموزش و پرورش ابتدايي كارداني 94
 64 استاني 3 كارداني اشتغال كارداني 95
 65 استاني 3 اقتصاد كار و بهره وريكارداني  كارداني 96
 54 استاني 3 كارداني امور بانكي كارداني 97
 57 استاني 1 كارداني امور دولتي كارداني 98
 191 استاني 3 كارداني امور فرهنگي كارداني 99

 59 استاني 3 كارداني امور مالي و مالياتي كارداني 100
 55 استاني 3 كارداني بيمه كارداني 101
 192 استاني 1 كارداني تربيت مبلغ قرآن كريم كارداني 102
 62 استاني 1 كارداني تربيت معلم قرآن كريم كارداني 103
 63 استاني 3 كارداني حسابداري كارداني 104
 158 كشوري 1 كارداني حقوق قضايي كارداني 105
 66 استاني 3 كارداني روابط كار كارداني 106
 195 كشوري 1 كارداني علوم قضايي كارداني 107
 61 استاني 5 كارداني علوم ورزشي كارداني 108
 53 استاني 3 كارداني گردشگري كارداني 109
 97 استاني 3 كارداني مديريت بازرگاني كارداني 110
 87 استاني 3 كارداني مديريت صنعتي كارداني 111
 144 استاني 3 كارداني هتلداري كارداني 112

  

  هاي مختلف در دوره انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  رشته پذيرشجدول ظرفيت 
   دوره

 جمع هاي تحصيلي  ظرفيت رشته
  منحصراً با اعمال سوابق تحصيلي  با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصيلي

 25,467 716 24,715 روزانه
 6,536 897 5,639 )شبانه( نوبت دوم

 804 804 - دولتيهاي  دانشگاه) الكترونيكي(مجازي 
 99 99 -  پرديس خودگردان

 138 1 137  و زلزله زده محرومسهميه مناطق 
 13,898 - 13,898  )ويژه داوطلبان آزاد(دانشگاه فرهنگيان 

 56,027 50,704 5,323 يغيرانتفاعها و مؤسسات  دانشگاه
 1,188 1,188 - غيرانتفاعيمؤسسات ) الكترونيكي(مجازي 

 203,997 196,325 7,672 پيام نوردانشگاه 

 308,154 250,734 57,420  جمع كل
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  فصل دوم  17 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  انسانيگروه آزمايشي علوم هاي تحصيلي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
و پـرديس خـودگردان   ) مجـازي (، الكترونيكـي  )شبانه(نوبت دوم سهميه مناطق محروم، ، هاي روزانه داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره -1

از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحـوه ارائـه خـدمات    و همچنين اين دفترچه راهنما  اولدر فصل ها  اين دورهاز نحوه پذيرش دانشجو در ها،  دانشگاه
 .مطلع گردندنيز   )مندرج در سايت اين سازمان( ها پيوستبخش دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مندرج در 

نمايند، از ارائه  اقدام به پذيرش دانشجو مي 1397كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره شگاهدان - 2
بطـور جــد معـذور    ) شـبانه (رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتخوابگاه و يا اسكان دانشجويي، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 

 .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند يم
  

 بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون روزانه 13001 جامعه شناسي 60 - زن مرد 
 با آزمون روزانه 13002 حقوق 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13003 علوم سياسي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13004 علوم قرآن و حديث 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16001 اقتصاد 48 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13005 جامعه شناسي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13006 حقوق 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13007 علوم سياسي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13008 علوم قرآن و حديث 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16002 اقتصاد 12 - زن مرد

 دانشگاه اراك
 با آزمون روزانه 13009 تاريخ 55 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13010 حقوق 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13011 زبان و ادبيات عربي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13012 زبان و ادبيات فارسي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13013 علوم تربيتي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13014 علوم قرآن و حديث 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16005 اقتصاد 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16006 روانشناسي 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16009 مديريت صنعتي 27 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13015 علوم تربيتي 10 - زن مرد

 دانشگاه اردكان
 با آزمون روزانه 13016 علوم سياسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13017 فقه و مباني حقوق اسالمي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13018 مشاوره 25 - زن مرد

 با آزمون روزانه 13022 مطالعات خانواده 25 - زن - )س(محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه 
 با آزمون روزانه 16010 اقتصاد 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16011 روانشناسي 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16012 مديريت دولتي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13019 علوم سياسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13020 فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13021 مشاوره 10 - زن مرد

 با آزمون نوبت دوم 13023 مطالعات خانواده 10 - زن - )س(آموزش عالي حضرت خديجه  محل تحصيل مركز
 با آزمون نوبت دوم 16013 اقتصاد 6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16014 روانشناسي 6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16015 مديريت دولتي 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 16017 كارداني علوم ورزشي 30 - 15 15
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16019 كارداني علوم ورزشي 12 - 6 6

 دانشگاه اروميه
 با آزمون روزانه 13024 تاريخ 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13025 جغرافيا 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13026 زبان و ادبيات فارسي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13027 علوم تربيتي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13028 فقه و حقوق اسالمي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16020 اقتصاد 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16021 حسابداري 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16022 روانشناسي 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16024 بازرگانيمديريت  30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16025 مديريت دولتي 30 - زن مرد

 دانشگاه اصفهان
 با آزمون روزانه 13029 تاريخ 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13030 جامعه شناسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13031 جغرافيا 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13032 حقوق 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13033 زبان شناسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13034 زبان و ادبيات عربي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13035 زبان و ادبيات فارسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13036 علوم تربيتي 70 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13037 علوم سياسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13038 علوم قرآن و حديث 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13039 فلسفه 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13040 فلسفه و كالم اسالمي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13041 مشاوره 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16027 اقتصاد 36 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16028 حسابداري 33 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16029 روانشناسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16032 علم اطالعات و دانش شناسي 18 - زن مرد
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  فصل دوم  18 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 دانشگاه اصفهان ادامه

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 16033 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16034 مديريت دولتي 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16035 مديريت صنعتي 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13042 تاريخ 5 - زن مرد
آزمونبا  نوبت دوم 13043 جامعه شناسي 10 - زن مرد  
 با آزمون نوبت دوم 13044 جغرافيا 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13045 حقوق 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13046 زبان و ادبيات عربي 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13047 زبان و ادبيات فارسي 10 - زن مرد
آزمونبا  نوبت دوم 13048 علوم تربيتي 20 - زن مرد  
 با آزمون نوبت دوم 13049 علوم سياسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13050 علوم قرآن و حديث 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13051 فلسفه 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13052 فلسفه و كالم اسالمي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13053 مشاوره 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16036 اقتصاد 6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16037 حسابداري 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16038 روانشناسي 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16039 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16040 مديريت دولتي 2 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16041 مديريت صنعتي 2 - زن مرد

 )ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا 
 با آزمون روزانه 13054 اديان و عرفان 25 - زن -
 با آزمون روزانه 13055 تاريخ 21 - زن -
 با آزمون روزانه 13056 تاريخ تمدن ملل اسالمي 22 - زن -
 با آزمون روزانه 13057 جامعه شناسي 21 - زن -
 با آزمون روزانه 13058 حقوق 25 - زن -
 با آزمون روزانه 13059 زبان و ادبيات عربي 25 - زن -
 با آزمون روزانه 13060 زبان و ادبيات فارسي 25 - زن -
 با آزمون روزانه 13061 علوم تربيتي 30 - زن -
آزمونبا  روزانه 13062 علوم قرآن و حديث 25 - زن -  
 با آزمون روزانه 13063 فقه و مباني حقوق اسالمي 22 - زن -
 با آزمون روزانه 13064 فلسفه و حكمت اسالمي 22 - زن -
 با آزمون روزانه 13065 مشاوره 20 - زن -
 با آزمون روزانه 13066 مطالعات خانواده 21 - زن -
 با آزمون روزانه 16042 اقتصاد 20 - زن -
 با آزمون روزانه 16043 حسابداري 13 - زن -
 با آزمون روزانه 16044 روانشناسي 32 - زن -
 با آزمون روزانه 16046 علم اطالعات و دانش شناسي 15 - زن -
 با آزمون روزانه 16047 مديريت بازرگاني 13 - زن -
 با آزمون روزانه 16048 مديريت مالي - 13 زن -
 با آزمون نوبت دوم 13067 عرفاناديان و  5 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 13068 تاريخ 8 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 13069 تاريخ تمدن ملل اسالمي 6 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 13070 جامعه شناسي 9 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 13071 حقوق 8 - زن -
دوم نوبت 13072 زبان و ادبيات فارسي 8 - زن -  با آزمون 
 با آزمون نوبت دوم 13073 علوم تربيتي 6 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 13074 علوم قرآن و حديث 5 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 13075 فقه و مباني حقوق اسالمي 6 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 13076 فلسفه و حكمت اسالمي 6 - زن -
دومنوبت  13077 مشاوره 8 - زن -  با آزمون 
 با آزمون نوبت دوم 13078 مطالعات خانواده 9 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 16049 اقتصاد 5 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 16050 حسابداري 5 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 16051 روانشناسي 6 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 16054 علم اطالعات و دانش شناسي 5 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 16055 مديريت بازرگاني 5 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 16056 مديريت مالي - 5 زن -

 دانشگاه ايالم
 با آزمون روزانه 13079 جامعه شناسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13080 حقوق 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13081 زبان و ادبيات عربي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13082 زبان و ادبيات فارسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13083 علوم قرآن و حديث 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13084 فقه و مباني حقوق اسالمي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13085 فلسفه و حكمت اسالمي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16057 اقتصاد 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16058 حسابداري 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16059 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13086 جامعه شناسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13087 حقوق 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13088 زبان و ادبيات فارسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13089 فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13090 فلسفه و حكمت اسالمي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16060 اقتصاد 6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16061 حسابداري 6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16062 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15906 زبان و ادبيات عربي 8 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15907 علوم قرآن و حديث 18 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16065 علوم ورزشي - 12 6 6
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  فصل دوم  19 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  دانشگاه بجنورد
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 13091 حقوق 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13092 زبان و ادبيات فارسي 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13093 علوم تربيتي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13094 علوم سياسي 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13095 مشاوره 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16066 اقتصاد 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16067 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16068 روانشناسي 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16069 مديريت بازرگاني 30 - زن مرد

 قايناتدانشگاه بزرگمهر 
 با آزمون روزانه 13096 جغرافيا 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13097 فقه و حقوق اسالمي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16070 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13098 جغرافيا 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13099 فقه و حقوق اسالمي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16071 حسابداري 6 - زن مرد

 همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
 با آزمون روزانه 13100 ايران شناسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13101 جامعه شناسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13102 حقوق 60 - زن مرد
آزمونبا  روزانه 13103 زبان و ادبيات عربي 40 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 13104 زبان و ادبيات فارسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13105 علوم تربيتي 80 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13106 علوم سياسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13107 فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - زن مرد
آزمونبا  روزانه 16072 اقتصاد 24 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 16073 حسابداري 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16074 روانشناسي 24 - زن مرد

 )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن(همدان  -دانشگاه بوعلي سينا 

  امكان انتقال از دانشكده مديريت و حسابداري رزن
 .به دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد

 با آزمون روزانه 16077 حسابداري 24 - - مرد
 با آزمون روزانه 16078 مديريت بازرگاني 27 - - مرد
 با آزمون روزانه 16079 مديريت دولتي 27 - - مرد
 با آزمون روزانه 16080 مديريت صنعتي 27 - - مرد

 دانشگاه بيرجند
 با آزمون روزانه 13108 تاريخ 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13109 جامعه شناسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13110 جغرافيا 80 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13111 حقوق 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13112 زبان و ادبيات فارسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13113 علوم تربيتي 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13114 علوم سياسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13115 فلسفه و كالم اسالمي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16081 روانشناسي 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16083 علم اطالعات و دانش شناسي 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13116 تاريخ 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13117 جامعه شناسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13118 جغرافيا 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13119 حقوق 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13120 زبان و ادبيات فارسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13121 علوم تربيتي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13122 علوم سياسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13123 فلسفه و كالم اسالمي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16084 روانشناسي 6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16085 علم اطالعات و دانش شناسي 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16089 علوم ورزشي - 12 6 6

 قزوين -) ره(امام خميني المللي  دانشگاه بين
 با آزمون روزانه 13124 تاريخ 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13125 تاريخ تمدن ملل اسالمي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13126 جامعه شناسي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13127 حقوق 37 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13128 زبان و ادبيات عربي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13129 زبان و ادبيات فارسي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13130 علوم سياسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13131 علوم قرآن و حديث 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13132 فقه و حقوق اسالمي 37 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13133 فلسفه 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13134 فلسفه و حكمت اسالمي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13135 مترجمي زبان عربي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16090 حسابداري 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16091 روانشناسي 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16093 مديريت صنعتي 24 - زن مرد

 دانشگاه تبريز
 با آزمون روزانه 13136 تاريخ 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13137 جامعه شناسي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13138 جغرافيا 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13139 حقوق 27 - زن مرد
آزمونبا  روزانه 13140 زبان و ادبيات تركي آذري 40 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 13141 زبان و ادبيات فارسي 38 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13142 علوم تربيتي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13143 علوم سياسي 21 - زن مرد
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  فصل دوم  20 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  دانشگاه تبريز  ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
پذيرشنحوه  دوره تحصيلي محل  

 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 13144 فلسفه 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16094 اقتصاد 32 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16096 روانشناسي 14 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16099 علم اطالعات و دانش شناسي 22 - زن مرد
آزمون با روزانه 16100 گردشگري 22 - زن مرد  
 با آزمون نوبت دوم 13145 تاريخ 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13146 جامعه شناسي 40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13147 جغرافيا 40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13148 حقوق 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13149 زبان و ادبيات فارسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13150 علوم تربيتي 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13151 علوم سياسي 14 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13152 فلسفه 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16101 اقتصاد 22 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16103 روانشناسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16106 دانش شناسيعلم اطالعات و  14 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16107 گردشگري 14 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13153 زبان و ادبيات تركي آذري 10 - زن مرد

 دانشگاه تربت حيدريه
 با آزمون روزانه 13154 باستان شناسي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13155 علوم سياسي 60 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13156 باستان شناسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13157 علوم سياسي 10 - زن مرد

 دانشگاه تهران
 با آزمون روزانه 13158 باستان شناسي 38 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13159 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13160 تاريخ 38 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13161 جامعه شناسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13162 جغرافيا 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13163 حقوق 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13164 زبان و ادبيات عربي 38 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13165 زبان و ادبيات فارسي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13166 علوم ارتباطات اجتماعي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13167 علوم تربيتي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13168 علوم سياسي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13169 فلسفه 38 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13170 مترجمي زبان عربي 38 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13171 مردم شناسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13172 مشاوره 25 - زن مرد

  ها بخش پيوستتوضيحات در 
  محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 با آزمون روزانه 13178 اديان و عرفان 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13179 تاريخ تمدن ملل اسالمي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13180 علوم قرآن و حديث 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13181 فقه و مباني حقوق اسالمي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13182 فلسفه و حكمت اسالمي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16111 اقتصاد 36 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16112 حسابداري 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16113 روانشناسي 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16116 مديريت بازرگاني 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16117 مديريت دولتي 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16118 مديريت صنعتي 15 - زن مرد
آزمونبا  روزانه 16119 مديريت مالي 15 - زن مرد  

  ها بخش پيوستتوضيحات در  - فقط مختص اهل تسنن
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 13183 فقه شافعي 30 - زن مرد محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 )محل تحصيل پرديس فارابي قم(دانشگاه تهران 

 ها بخش پيوستتوضيحات در 

 با آزمون روزانه 13173 حقوق 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13174 زبان و ادبيات عربي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13175 علوم قرآن و حديث 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13176 فقه و مباني حقوق اسالمي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13177 فلسفه 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16121 حسابداري 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16122 مديريت بازرگاني 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16123 مديريت دولتي 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16124 مديريت مالي 15 - زن مرد

 )محل تحصيل پرديس خودگردان كيش(دانشگاه تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 15908 حقوق 27 - زن مرد

 دانشگاه جهرم
 با آزمون روزانه 13184 زبان شناسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13185 زبان و ادبيات فارسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13186 فلسفه و كالم اسالمي 35 - زن مرد

 دانشگاه جيرفت
 با آزمون روزانه 13187 باستان شناسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13188 تاريخ 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13189 جغرافيا 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13190 زبان و ادبيات فارسي 35 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13191 باستان شناسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13192 تاريخ 15 - زن مرد
آزمون با نوبت دوم 13193 جغرافيا 15 - زن مرد  
 با آزمون نوبت دوم 13194 زبان و ادبيات فارسي 15 - زن مرد

 سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 
 با آزمون روزانه 13195 جغرافيا 180 - زن مرد
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  فصل دوم  21 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
پذيرشنحوه  دوره تحصيلي محل  

 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 13196 حقوق 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13197 زبان و ادبيات عربي 48 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13198 زبان و ادبيات فارسي 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13199 علوم تربيتي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13200 علوم سياسي 48 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13201 علوم قرآن و حديث 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13202 فقه و مباني حقوق اسالمي 48 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13203 فلسفه و حكمت اسالمي 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16131 روانشناسي 25 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13204 حقوق 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13205 زبان و ادبيات عربي 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13206 زبان و ادبيات فارسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13207 علوم تربيتي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13208 علوم سياسي 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13209 قرآن و حديث علوم 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13210 فقه و مباني حقوق اسالمي 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13211 فلسفه و حكمت اسالمي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16133 روانشناسي 5 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 15909 جغرافيا 54 - زن مرد  

 بوشهر - دانشگاه خليج فارس 
 با آزمون روزانه 13212 تاريخ 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13213 زبان و ادبيات عربي 65 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16137 اقتصاد 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16138 حسابداري 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16139 روانشناسي 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16140 علم اطالعات و دانش شناسي 36 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16141 مديريت بازرگاني 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16142 مديريت صنعتي 30 - زن مرد

 )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي 
 با آزمون روزانه 13214 تاريخ 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13215 جامعه شناسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13216 جغرافيا 55 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13217 زبان و ادبيات عربي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13218 زبان و ادبيات فارسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13219 علوم تربيتي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13220 علوم قرآن و حديث 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13221 فلسفه و حكمت اسالمي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13222 مددكاري اجتماعي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13223 مشاوره 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16144 روانشناسي 36 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16147 علم اطالعات و دانش شناسي 18 - زن مرد

 )محل تحصيل تهران( تهران -دانشگاه خوارزمي 
 با آزمون روزانه 13224 علوم سياسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16148 اقتصاد 36 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16149 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16150 بانكيمديريت امور  15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16151 مديريت امور گمركي 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16152 مديريت بيمه 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16153 مديريت مالي 24 - زن مرد

 دانشگاه دامغان
 با آزمون روزانه 13225 جغرافيا 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13226 حقوق 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16154 اقتصاد 24 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13227 جغرافيا 14 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13228 حقوق - 45 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16156 اقتصاد 6 - زن مرد

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
 با آزمون روزانه 16160 اقتصاد 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16161 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16162 اقتصاد 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16163 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد

 كرمانشاه - دانشگاه رازي 
 با آزمون روزانه 13229 جامعه شناسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13230 جغرافيا 70 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13231 حقوق 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13232 زبان و ادبيات عربي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13233 زبان و ادبيات فارسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13234 علوم سياسي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13235 قرآن و حديثعلوم  40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13236 فلسفه و حكمت اسالمي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13237 مترجمي زبان عربي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13238 مشاوره 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16166 اقتصاد 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16167 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16168 روانشناسي 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16171 علم اطالعات و دانش شناسي 24 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13239 حقوق 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13240 علوم سياسي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13241 اسالميفقه و مباني حقوق  40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16172 حسابداري 24 - زن مرد
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  فصل دوم  22 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  كرمانشاه -دانشگاه رازي   ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
آزمونبا  نوبت دوم 16173 روانشناسي 24 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15910 مشاوره 8 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16176 علوم ورزشي - 36 18 18

 )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود(كرمانشاه  - دانشگاه رازي 
 با آزمون روزانه 16177 حسابداري 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16178 مديريت بازرگاني 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16179 مديريت مالي 24 - زن مرد

 دانشگاه زابل
 با آزمون روزانه 13242 تاريخ 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13243 جغرافيا 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13244 حقوق 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13245 عربيزبان و ادبيات  40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13246 زبان و ادبيات فارسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16180 علم اطالعات و دانش شناسي 24 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13247 تاريخ 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13248 جغرافيا 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13249 حقوق 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13250 زبان و ادبيات عربي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13251 زبان و ادبيات فارسي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16181 علم اطالعات و دانش شناسي 12 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 16188 علوم ورزشي - 12 زن مرد  

 صرفا با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 15911 جغرافيا 36 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 صرفا با سوابق تحصيلي پرديس خودگردان 15912 حقوق 36 - زن مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 دانشگاه زنجان
 با آزمون روزانه 13252 تاريخ تمدن ملل اسالمي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13253 جغرافيا 120 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13254 حقوق 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13255 زبان و ادبيات فارسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13256 فلسفه و حكمت اسالمي 30 - زن مرد
آزمونبا  روزانه 16189 روانشناسي 21 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 16192 مديريت بازرگاني 21 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16193 مديريت صنعتي - 24 زن مرد
 با آزمون روزانه 16194 كارداني حسابداري 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13257 جغرافيا 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13258 حقوق 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13259 زبان و ادبيات فارسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13260 فلسفه و حكمت اسالمي 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16195 روانشناسي - 21 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16198 مديريت بازرگاني 2 - زن مرد
آزمونبا  نوبت دوم 16199 مديريت صنعتي - 6 زن مرد  
 با آزمون نوبت دوم 16200 كارداني حسابداري 2 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15913 تاريخ تمدن ملل اسالمي 8 - زن مرد

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
 با آزمون روزانه 13261 زبان و ادبيات فارسي 30 - زن مرد
آزمونبا  روزانه 16201 روانشناسي 18 - زن مرد  
 با آزمون نوبت دوم 13262 زبان و ادبيات فارسي 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16202 روانشناسي 2 - زن مرد

 دانشگاه سمنان
 با آزمون روزانه 13263 اديان و عرفان 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13264 حقوق 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13265 زبان و ادبيات عربي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13266 زبان و ادبيات فارسي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13267 فقه و مباني حقوق اسالمي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16203 اقتصاد 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16204 حسابداري 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16206 گردشگري 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16207 مديريت بازرگاني 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16208 مديريت دولتي 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16209 مديريت صنعتي 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16210 مديريت كسب و كارهاي كوچك 27 - زن مرد
آزمون با نوبت دوم 13268 حقوق 35 - زن مرد  
 با آزمون نوبت دوم 13269 زبان و ادبيات عربي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13270 زبان و ادبيات فارسي 45 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13271 فقه و مباني حقوق اسالمي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16211 اقتصاد 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16212 حسابداري - 24 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16214 گردشگري 27 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16215 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16216 مديريت دولتي - 24 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16217 مديريت صنعتي - 24 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16218 كارهاي كوچكمديريت كسب و  18 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15914 اديان و عرفان 27 - زن مرد

 )محل تحصيل دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي مهدي شهر(دانشگاه سمنان 
 با آزمون روزانه 16219 روانشناسي 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16220 علم اطالعات و دانش شناسي 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16221 روانشناسي 12 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16222 علم اطالعات و دانش شناسي 18 - زن مرد

 اسدآباد همدان -الدين اسدآبادي  دانشگاه سيدجمال
 با آزمون روزانه 13272 تاريخ تمدن ملل اسالمي 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13273 جغرافيا 50 - زن مرد



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  23 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  اسدآباد همدان -الدين اسدآبادي  دانشگاه سيدجمال  ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 13274 علوم تربيتي 50 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13275 جغرافيا 25 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13276 علوم تربيتي 25 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15915 تاريخ تمدن ملل اسالمي 23 - زن مرد

 زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 با آزمون روزانه 13277 اديان و عرفان - 35 زن مرد
 با آزمون روزانه 13278 باستان شناسي - 25 - مرد
 با آزمون روزانه 13279 تاريخ 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13280 جامعه شناسي 20 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13281 جغرافيا 90 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13282 زبان و ادبيات عربي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13283 فارسيزبان و ادبيات  25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13284 علوم تربيتي 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13285 علوم قرآن و حديث 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13286 فقه و مباني حقوق اسالمي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13287 فلسفه و كالم اسالمي - 35 زن مرد
 با آزمون روزانه 16227 اقتصاد 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16228 حسابداري 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16229 روانشناسي 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16231 مديريت دولتي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16232 مديريت كسب و كارهاي كوچك 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16233 ماليمديريت  12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13288 اديان و عرفان - 15 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13289 باستان شناسي - 15 - مرد
 با آزمون نوبت دوم 13290 تاريخ 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13291 جامعه شناسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13292 زبان و ادبيات عربي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13293 زبان و ادبيات فارسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13294 علوم تربيتي - 50 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13295 علوم قرآن و حديث 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13296 فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13297 فلسفه و كالم اسالمي - 15 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16234 اقتصاد 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16235 حسابداري 6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16236 روانشناسي - 18 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16237 مديريت دولتي 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16238 مديريت كسب و كارهاي كوچك 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16239 مديريت مالي 12 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16241 علوم ورزشي - 24 12 12

 * تهران –دانشگاه شاهد 

  پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه* 
  )ها شرايط در بخش پيوست(

  
  ها برابر ظرفيت متقاضيان اين رشتهاسامي چند (

پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي 
انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت

 ).اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد

 با آزمون روزانه 13298 جامعه شناسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13299 حقوق 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13300 علوم تربيتي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13301 علوم سياسي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13302 علوم قرآن و حديث 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13303 فقه و حقوق اسالمي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13304 فلسفه و حكمت اسالمي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13305 مددكاري اجتماعي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16242 روانشناسي 36 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16243 علم اطالعات و دانش شناسي 36 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16244 مديريت بازرگاني 24 - زن مرد
آزمونبا  روزانه 16245 مديريت صنعتي 24 - زن مرد  

 دانشگاه شهركرد
 با آزمون روزانه 13306 باستان شناسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13307 حقوق 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13308 زبان و ادبيات فارسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13309 علوم قرآن و حديث 25 - زن مرد
آزمون با روزانه 13310 مشاوره 25 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 16246 گردشگري 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13311 باستان شناسي 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13312 حقوق 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13313 زبان و ادبيات فارسي 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13314 علوم قرآن و حديث 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13315 مشاوره 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16247 گردشگري 2 - زن مرد

 )محل تحصيل دانشكده هنر و علوم انساني فارسان(دانشگاه شهركرد 
 با آزمون روزانه 13316 فقه و حقوق اسالمي 35 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13317 فقه و حقوق اسالمي 5 - زن مرد

 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 با آزمون روزانه 13318 كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و حقوق 30 - 15 15
 با آزمون روزانه 13319 تاريخ 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13320 جامعه شناسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13321 جغرافيا 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13322 و ادبيات عربيزبان  25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13323 زبان و ادبيات فارسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13324 علوم تربيتي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13325 علوم سياسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13326 فقه و حقوق اسالمي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13327 فلسفه 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16248 اقتصاد 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16250 حسابداري 21 - زن مرد
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  فصل دوم  24 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 16251 روانشناسي 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16254 علم اطالعات و دانش شناسي 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16255 مديريت بازرگاني 24 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13328 تاريخ 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13329 جامعه شناسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13330 جغرافيا 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13331 زبان و ادبيات عربي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13332 زبان و ادبيات فارسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13333 علوم تربيتي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13334 علوم سياسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13335 علوم قرآن و حديث 45 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13336 فقه و مباني حقوق اسالمي 35 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13337 فلسفه 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16256 اقتصاد 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16257 حسابداري 7 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16258 روانشناسي 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16259 علم اطالعات و دانش شناسي 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16260 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15916 فقه و حقوق اسالمي 8 - زن مرد

 )تحصيل مركز آموزش عالي بافتمحل (كرمان  -دانشگاه شهيد باهنر 
 با آزمون روزانه 16264 اقتصاد 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16265 حسابداري 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16266 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16267 حسابداري 24 - زن مرد
دومنوبت  16268 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد  با آزمون 
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16269 اقتصاد 24 - زن مرد

 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 با آزمون روزانه 13338 تاريخ 20 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13339 جامعه شناسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13340 جغرافيا 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13341 حقوق 110 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13342 زبان و ادبيات عربي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13343 زبان و ادبيات فارسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13344 علوم تربيتي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13345 علوم سياسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13346 فلسفه 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13347 مشاوره 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16270 اقتصاد 36 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16271 حسابداري 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16272 روانشناسي 39 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16275 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16276 مديريت دولتي 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16277 مديريت صنعتي 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16278 مديريت مالي 18 - زن مرد

 اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
 با آزمون روزانه 13348 تاريخ 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13349 جامعه شناسي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13350 جغرافيا 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13351 حقوق 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13352 زبان و ادبيات عربي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13353 زبان و ادبيات فارسي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13354 علوم تربيتي 80 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13355 سياسي علوم 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13356 علوم قرآن و حديث 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13357 فقه و مباني حقوق اسالمي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13358 فلسفه و حكمت اسالمي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13359 مترجمي زبان عربي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13360 مشاوره 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16279 اقتصاد 54 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16280 حسابداري 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16281 روانشناسي 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16284 علم اطالعات و دانش شناسي 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16285 بازرگانيمديريت  24 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13361 علوم سياسي - 40 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16286 حسابداري - 24 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16287 مديريت بازرگاني - 24 زن مرد

 )محل تحصيل دانشكده باستان شناسي شوش(اهواز  -دانشگاه شهيد چمران 
 با آزمون روزانه 13362 باستان شناسي - 30 - مرد

 تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 با آزمون روزانه 13363 اديان و عرفان 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13364 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13365 حقوق 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13366 زبان و ادبيات عربي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13367 زبان و ادبيات فارسي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13368 علوم تربيتي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13369 علوم قرآن و حديث 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13370 فقه و حقوق اسالمي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13371 حكمت اسالميفلسفه و  45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13372 مطالعات خانواده 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16288 روانشناسي 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16291 علم اطالعات و دانش شناسي 24 - زن مرد



انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشتهفصل دوم

فصل دوم  25 صفحهعلوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته

 * تهران -دانشگاه شهيد مطهري 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته عنوان رشته نيمسال
دوره تحصيلي محل نحوه پذيرش

 اول دوم زن مرد
واحد حـوزوي 22بايست  دانشجويان عالوه بر واحدهاي تخصصي مي

.را نيز بگذرانند 36 - زن - روانشناسي 16292  با آزمون روزانه
72 - زن مرد فقه و حقوق اسالمي 16293  با آزمون روزانه
18 - زن - فلسفه و حكمت اسالمي 16294  با آزمون روزانه
9 - - مرد فلسفه و كالم اسالمي 16295  با آزمون روزانه

از طريقها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش  اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته(پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 
  .ها شرايط در بخش پيوست )سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد

 دانشگاه شيراز
10 10 13373 تاريخ 20 -  با آزمون روزانه
13374 جامعه شناسي 50 - زن مرد  با آزمون روزانه
35 - زن مرد جغرافيا 13375  با آزمون روزانه
60 - زن مرد حقوق 13376 آزمونبا  روزانه  
30 - زن مرد زبان و ادبيات عربي 13377  با آزمون روزانه
20 - زن مرد زبان و ادبيات فارسي 13378  با آزمون روزانه
35 40 - 75 علوم تربيتي 13379  با آزمون روزانه
45 - زن مرد علوم سياسي 13380  با آزمون روزانه
10 10 - 20 علوم قرآن و حديث 13381 آزمون با روزانه  
10 10 - 20 فقه و مباني حقوق اسالمي 13382  با آزمون روزانه
18 - زن مرد اقتصاد 16296  با آزمون روزانه
36 - زن مرد حسابداري 16298  با آزمون روزانه
18 - زن مرد روانشناسي 16299  با آزمون روزانه
9 9 - 18 علم اطالعات و دانش شناسي 16301 آزمونبا  روزانه  
6 9 - 15 گردشگري 16302  با آزمون روزانه
8 7 - 15 مديريت بازرگاني 16303  با آزمون روزانه
8 7 - 15 مديريت صنعتي 16304  با آزمون روزانه
5 7 - 12 هتلداري 16305  با آزمون روزانه

هاي الكترونيكي محل تحصيل دانشكده آموزش 180 - زن مرد حقوق 15917 صرفا با سوابق تحصيلي مجازي
هاي الكترونيكي محل تحصيل دانشكده آموزش 120 - زن مرد گردشگري 16306 صرفا با سوابق تحصيلي مجازي

* دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
)ها شرايط در بخش پيوست( 10 - زن مرد روزنامه نگاري 13383  با آزمون روزانه

10 - زن مرد نگاريروزنامه  13384  با آزمون نوبت دوم
پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت  اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته(پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 

  ).اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد
 شاهروددانشگاه صنعتي 

16314 اقتصاد 30 - زن مرد  با آزمون روزانه
24 - زن مرد حسابداري 16315  با آزمون روزانه
24 - زن مرد مديريت صنعتي 16316  با آزمون روزانه
12 - زن مرد اقتصاد 16317  با آزمون نوبت دوم
24 - زن مرد حسابداري 16318  با آزمون نوبت دوم
24 - زن مرد صنعتيمديريت  16319  با آزمون نوبت دوم

تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 
25 - زن مرد برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 13385  با آزمون روزانه
20 - زن مرد تاريخ 13386  با آزمون روزانه
25 - زن مرد جامعه شناسي 13387  با آزمون روزانه
30 - زن مرد حقوق 13388  با آزمون روزانه
25 - زن مرد روابط عمومي 13389  با آزمون روزانه
25 - زن مرد روزنامه نگاري 13390  با آزمون روزانه
18 - زن مرد زبان و ادبيات عربي 13391  با آزمون روزانه
30 - زن مرد زبان و ادبيات فارسي 13392  با آزمون روزانه
25 - زن مرد علوم تربيتي 13393  با آزمون روزانه
25 - زن مرد علوم سياسي 13394  با آزمون روزانه
30 - زن مرد علوم قرآن و حديث 13395  با آزمون روزانه
15 - زن مرد فلسفه 13396  با آزمون روزانه
18 - زن مرد مترجمي زبان عربي 13397  با آزمون روزانه
12 13 - 25 مددكاري اجتماعي 13398  با آزمون روزانه
15 - زن مرد مشاوره 13399  با آزمون روزانه
25 - زن مرد مطالعات ارتباطي و فناوري اطالعات 13400  با آزمون روزانه
48 - زن مرد اقتصاد 16324  با آزمون روزانه
18 - زن مرد حسابداري 16325  با آزمون روزانه
15 - زن مرد روانشناسي 16326 آزمونبا  روزانه  
9 - زن مرد علم اطالعات و دانش شناسي 16327  با آزمون روزانه
9 - زن مرد گردشگري 16328  با آزمون روزانه
9 - زن مرد مديريت بازرگاني 16329  با آزمون روزانه
9 - زن مرد مديريت بيمه 16330  با آزمون روزانه
9 - زن مرد مديريت دولتي 16331  با آزمون روزانه
9 - زن مرد مديريت صنعتي 16332  با آزمون روزانه
15 - زن مرد مديريت مالي 16333  با آزمون روزانه
9 - زن مرد هتلداري 16334  با آزمون روزانه
25 - زن مرد برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 13401  با آزمون نوبت دوم
12 - زن مرد تاريخ 13402  با آزمون نوبت دوم
25 - زن مرد جامعه شناسي 13403  با آزمون نوبت دوم
20 - زن مرد حقوق 13404  با آزمون نوبت دوم
25 - زن مرد روابط عمومي 13405  با آزمون نوبت دوم
25 - زن مرد روزنامه نگاري 13406  با آزمون نوبت دوم
12 - زن مرد زبان و ادبيات عربي 13407  با آزمون نوبت دوم
25 - زن مرد زبان و ادبيات فارسي 13408  با آزمون نوبت دوم
25 - زن مرد علوم تربيتي 13409  با آزمون نوبت دوم
25 - زن مرد علوم سياسي 13410  با آزمون نوبت دوم
25 - زن مرد علوم قرآن و حديث 13411  با آزمون نوبت دوم
12 - زن مرد فلسفه 13412  با آزمون نوبت دوم
12 - زن مرد مترجمي زبان عربي 13413  با آزمون نوبت دوم



انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشتهفصل دوم

فصل دوم  26 صفحهعلوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته

تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته عنوان رشته نيمسال
دوره تحصيلي محل نحوه پذيرش

 اول دوم زن مرد
12 13 - 25 مددكاري اجتماعي 13414 آزمونبا  نوبت دوم  
15 - زن مرد مشاوره 13415  با آزمون نوبت دوم
25 - زن مرد مطالعات ارتباطي و فناوري اطالعات 13416  با آزمون نوبت دوم
48 - زن مرد اقتصاد 16335  با آزمون نوبت دوم
12 - زن مرد حسابداري 16336  با آزمون نوبت دوم
9 - زن مرد علم اطالعات و دانش شناسي 16337  با آزمون نوبت دوم
6 - زن مرد گردشگري 16338  با آزمون نوبت دوم
6 - زن مرد مديريت بازرگاني 16339  با آزمون نوبت دوم
6 - زن مرد مديريت بيمه 16340  با آزمون نوبت دوم
6 - زن مرد مديريت دولتي 16341  با آزمون نوبت دوم
6 - زن مرد مديريت صنعتي 16342  با آزمون نوبت دوم

* )محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو(تهران  –دانشگاه عالمه طباطبايي 
)ها شرايط در بخش پيوست( 18 - زن مرد مديريت بيمه اكو 16343  با آزمون روزانه

18 - زن مرد مديريت بيمه اكو 16344  با آزمون نوبت دوم
پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت  اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته(پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 

  ).اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد
تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

25 - زن مرد علوم تربيتي 13417 آزمونبا  روزانه  
12 - زن مرد روانشناسي 16345  با آزمون روزانه
15 - زن مرد مددكاري اجتماعي 16617  با آزمون روزانه

* دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
)ها شرايط در بخش پيوست(  با آزمون روزانه 13418 كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي 80 - - مرد

100 - - مرد قضايي علوم 13419  با آزمون روزانه
پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق  ها اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته(پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 

  ).سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد
فنون دريايي خرمشهردانشگاه علوم و 

16351 اقتصاد 36 - زن مرد  با آزمون روزانه
36 - زن مرد مديريت و بازرگاني دريايي 16352  با آزمون روزانه
6 - زن مرد اقتصاد 16353  با آزمون نوبت دوم
6 - زن مرد مديريت و بازرگاني دريايي 16354  با آزمون نوبت دوم

)محل تحصيل دانشكده علوم قرآني تهران(سازمان اوقاف و امور خيريه  -كريم دانشگاه علوم و معارف قرآن 
18 18 16357 علوم قرآن و حديث 36 -  با آزمون روزانه
18 18 16358 علوم قرآن و حديث 36 -  با آزمون نوبت دوم

)آباد اصفهان علوم قرآني دولتمحل تحصيل دانشكده (سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
18 18 - 36 علوم قرآن و حديث 16359  با آزمون روزانه
18 18 - 36 علوم قرآن و حديث 16360 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم

)محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
18 18 علوم قرآن و حديث 36 - 16361  با آزمون روزانه
18 18 علوم قرآن و حديث 36 - 16362 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم

)محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
18 18 علوم قرآن و حديث 36 - 16363  با آزمون روزانه
18 18 فقه و مباني حقوق اسالمي 36 - 16364  با آزمون روزانه
18 18 علوم قرآن و حديث 36 - 16365  با آزمون نوبت دوم
18 18 فقه و مباني حقوق اسالمي 36 - 16366  با آزمون نوبت دوم

)محل تحصيل دانشكده علوم قرآني قم( سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
18 18 علوم قرآن و حديث 36 - 16367  با آزمون روزانه
18 18 علوم قرآن و حديث 36 - 16368 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم

)محل تحصيل دانشكده علوم قرآني كرمانشاه(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
18 18 علوم قرآن و حديث 36 - 16369  با آزمون روزانه
18 18 علوم قرآن و حديث 36 - 16370 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم

)محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مراغه(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
18 18 علوم قرآن و حديث 36 - 16371 آزمونبا  روزانه  
18 18 علوم قرآن و حديث 36 - 16372 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم

)محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
15 21 علوم قرآن و حديث 36 - 16373  با آزمون روزانه
15 21 علوم قرآن و حديث 36 - 16374  با آزمون نوبت دوم

)محل تحصيل دانشكده علوم قرآني آمل(سازمان اوقاف و امور خيريه  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
18 18 علوم قرآن و حديث 36 - 16355 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه
18 18 علوم قرآن و حديث 36 - 16356 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم

)محل تحصيل دانشكده علوم قرآني ميبد(سازمان اوقاف و امور خيريه  -و معارف قرآن كريم دانشگاه علوم 
18 18 - 36 علوم قرآن و حديث 16375 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه
18 18 - 36 علوم قرآن و حديث 16376 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم

 دانشگاه فردوسي مشهد
25 - زن مرد تاريخ 13420  با آزمون روزانه
30 - زن مرد تاريخ تمدن ملل اسالمي 13421  با آزمون روزانه
30 - زن مرد جامعه شناسي 13422  با آزمون روزانه
60 - زن مرد جغرافيا 13423  با آزمون روزانه
40 - زن مرد حقوق 13424  با آزمون روزانه
25 - زن مرد زبان و ادبيات عربي 13425 آزمون با روزانه  
25 - زن مرد زبان و ادبيات فارسي 13426  با آزمون روزانه
40 - زن مرد علوم تربيتي 13427  با آزمون روزانه
30 - زن مرد علوم سياسي 13428  با آزمون روزانه

واحد درس 3واحد بايد  137پذيرفته شدگان اين كدرشته عالوه برگذراندن 
نياز را به صورت پيش) فصيح خواني( خواني و تجويد مقدماتي قران روان

.ه كنندئگذرانده و يا نمره قبولي ان را از مراكز معتبر ارا
35 - زن مرد علوم قرآن و حديث 13429  با آزمون روزانه
30 - زن مرد فقه و مباني حقوق اسالمي 13430  با آزمون روزانه
30 - زن مرد فلسفه و حكمت اسالمي 13431 آزمونبا  روزانه  
27 - زن مرد اقتصاد 16377  با آزمون روزانه
24 - زن مرد حسابداري 16379  با آزمون روزانه



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  27 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  دانشگاه فردوسي مشهد  ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 16380 روانشناسي 24 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 16383 علم اطالعات و دانش شناسي 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16384 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16385 مديريت دولتي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16386 مديريت صنعتي 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13432 تاريخ 13 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13433 تاريخ تمدن ملل اسالمي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13434 جامعه شناسي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13435 جغرافيا 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13436 حقوق 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13437 زبان و ادبيات عربي 13 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13438 زبان و ادبيات فارسي 13 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13439 علوم تربيتي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13440 علوم سياسي 15 - زن مرد

واحد درس 3واحد بايد  137پذيرفته شدگان اين كد رشته عالوه برگذراندن 
نياز  را به صورت پيش) فصيح خواني(تجويد مقدماتي قران خواني و  روان

 .گذرانده و يا نمره قبولي ان را از مراكز معتبر ارايه كنند
 با آزمون نوبت دوم 13441 علوم قرآن و حديث 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13442 فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13443 اسالميفلسفه و حكمت  15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16387 اقتصاد 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16389 حسابداري 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16390 روانشناسي 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16393 علم اطالعات و دانش شناسي 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16394 بازرگانيمديريت  6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16395 مديريت دولتي 6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16396 مديريت صنعتي 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 15918 اديان و عرفان 27 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  نوبت دوم 15919 اديان و عرفان 14 - زن مرد  

 دانشگاه قم
 با آزمون روزانه 13444 حقوق 55 - 30 25
 با آزمون روزانه 13445 زبان و ادبيات عربي 60 - 30 30
 با آزمون روزانه 13446 زبان و ادبيات فارسي 60 - 30 30
 با آزمون روزانه 13447 علوم تربيتي 60 - 30 30
 با آزمون روزانه 13448 علوم قرآن و حديث 30 - زن -

 با آزمون روزانه 13449 فقه و مباني حقوق اسالمي 60 - 30 30
 با آزمون روزانه 13450 فلسفه و كالم اسالمي 60 - 30 30
 با آزمون روزانه 16397 اقتصاد 36 - 18 18
 با آزمون روزانه 16398 حسابداري 36 - 18 18
 با آزمون روزانه 16400 علم اطالعات و دانش شناسي 36 - 18 18
 با آزمون روزانه 16401 مديريت بازرگاني 36 - 18 18
 با آزمون روزانه 16402 مديريت صنعتي 36 - 18 18

 دانشگاه كاشان
 با آزمون روزانه 13451 اديان و عرفان 23 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13452 باستان شناسي 12 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13453 جامعه شناسي 21 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13454 حقوق 20 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13455 زبان و ادبيات عربي 20 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13456 زبان و ادبيات فارسي 20 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13457 علوم تربيتي 21 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13458 علوم قرآن و حديث 21 - زن مرد

 با آزمون روزانه 13467 مطالعات خانواده 21 - زن - محل تحصيل پرديس خواهران
 با آزمون روزانه 16403 روانشناسي 13 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16406 مديريت بازرگاني 13 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13459 اديان و عرفان 11 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13460 باستان شناسي 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13461 جامعه شناسي 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13462 حقوق 8 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13463 زبان و ادبيات عربي 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13464 زبان و ادبيات فارسي 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13465 علوم تربيتي 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13466 علوم قرآن و حديث 9 - زن مرد

 با آزمون نوبت دوم 13468 مطالعات خانواده 9 - زن - محل تحصيل پرديس خواهران
 با آزمون نوبت دوم 16407 روانشناسي 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16410 مديريت بازرگاني 5 - زن مرد

 سنندج -دانشگاه كردستان 
 با آزمون روزانه 13469 جامعه شناسي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13470 جغرافيا 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13471 حقوق 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13472 زبان و ادبيات عربي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13473 زبان و ادبيات فارسي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13474 زبان و ادبيات كردي 43 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13475 علوم تربيتي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16411 اقتصاد 21 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16412 حسابداري 21 - زن مرد
آزمونبا  روزانه 16413 روانشناسي 24 - زن مرد  

 با آزمون روزانه 16415 فقه و حقوق شافعي 24 - زن مرد ويژه اهل سنت
 با آزمون روزانه 16416 گردشگري 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16417 مديريت بازرگاني 24 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13476 حقوق - 35 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16418 اقتصاد - 21 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16419 حسابداري - 21 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16420 روانشناسي - 21 زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15920 زبان و ادبيات عربي - 36 زن مرد
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  فصل دوم  28 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  )ويژه خواهران( بجنورد - دانشگاه كوثر 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 13477 جغرافيا 60 - زن -
 با آزمون روزانه 13478 زبان و ادبيات فارسي 50 - زن -
 با آزمون روزانه 16424 حسابداري 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 15921 زبان و ادبيات عربي 45 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 15922 علوم قرآن و حديث 54 - زن -

 گرگان -دانشگاه گلستان 
 با آزمون روزانه 13479 جامعه شناسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13480 جغرافيا 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13481 حقوق 30 - زن مرد
آزمون با روزانه 13482 روابط عمومي 35 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 13483 زبان و ادبيات فارسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16426 اقتصاد 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16428 مديريت بازرگاني 21 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13484 جامعه شناسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13485 جغرافيا 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13486 حقوق 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13487 روابط عمومي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13488 زبان و ادبيات فارسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16429 اقتصاد 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16431 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 16432 علوم ورزشي 21 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16433 علوم ورزشي 6 - زن مرد

 دانشگاه گنبد
 با آزمون روزانه 13489 زبان و ادبيات فارسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13490 علوم قرآن و حديث 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13491 اسالميفقه و حقوق  30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13492 فلسفه و حكمت اسالمي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16434 اقتصاد 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16435 حسابداري 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16436 روانشناسي 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16437 كارداني حسابداري 18 - زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 16438 علوم ورزشي 24 - 12 12 
 )محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزادشهر(دانشگاه گنبد 

 با آزمون روزانه 16439 مديريت بازرگاني 18 - زن -
 با آزمون روزانه 16440 مديريت بيمه 18 - زن -
 با آزمون روزانه 16441 مديريت صنعتي 18 - زن -

 رشت - دانشگاه گيالن 
 با آزمون روزانه 13493 جامعه شناسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13494 جغرافيا 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13495 حقوق 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13496 زبان و ادبيات عربي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13497 فارسيزبان و ادبيات  35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13498 علوم تربيتي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13499 علوم سياسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13500 علوم قرآن و حديث 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13501 مشاوره 40 - زن مرد
آزمونبا  روزانه 16442 اقتصاد 24 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 16444 حسابداري 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16445 روانشناسي 21 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16448 گردشگري 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16449 مديريت بازرگاني 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16450 مديريت صنعتي 24 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13502 جامعه شناسي 40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13503 جغرافيا 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13504 حقوق 45 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13505 زبان و ادبيات عربي 25 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13506 زبان و ادبيات فارسي 35 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13507 علوم تربيتي 40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13508 علوم سياسي 25 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13509 مشاوره 40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16451 اقتصاد 24 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16453 حسابداري 24 - زن مرد
دومنوبت  16454 روانشناسي 9 - زن مرد  با آزمون 
 با آزمون نوبت دوم 16457 گردشگري 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16458 مديريت بازرگاني 24 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16459 مديريت صنعتي 24 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15923 علوم قرآن و حديث 27 - زن مرد

 آباد خرم - دانشگاه لرستان 
 با آزمون روزانه 13510 باستان شناسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13511 تاريخ 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13512 جغرافيا 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13513 حقوق 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13514 زبان و ادبيات عربي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13515 ادبيات فارسيزبان و  35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13516 علوم تربيتي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13517 علوم سياسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13518 فلسفه و كالم اسالمي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13519 مشاوره 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16460 اقتصاد 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16461 روانشناسي 21 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16463 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد
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  فصل دوم  29 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  آباد خرم -دانشگاه لرستان   ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13520 باستان شناسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13521 تاريخ 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13522 جغرافيا 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13523 حقوق 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13524 زبان و ادبيات عربي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13525 ادبيات فارسي زبان و 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13526 علوم تربيتي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13527 علوم سياسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13528 فلسفه و كالم اسالمي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13529 مشاوره 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16464 اقتصاد 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16465 روانشناسي 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16467 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر(آباد  خرم - دانشگاه لرستان 
 با آزمون روزانه 16470 مديريت بازرگاني 24 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 15924 جغرافيا 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 16471 مديريت صنعتي 24 - زن -

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر(آباد  خرم - دانشگاه لرستان 
 با آزمون روزانه 16472 حسابداري 24 - - مرد
 با آزمون روزانه 16473 روانشناسي 24 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 16474 علوم ورزشي 24 - - مرد

 )دلفان محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباد(آباد  خرم - دانشگاه لرستان 
 با آزمون روزانه 16475 حسابداري 24 - - مرد
 با آزمون روزانه 16476 روانشناسي 24 - - مرد
آزمونبا  روزانه 16477 مديريت بازرگاني 24 - - مرد  

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
 با آزمون روزانه 13530 تاريخ 40 - زن مرد 

 با آزمون روزانه 13531 جامعه شناسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13532 جغرافيا 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13533 حقوق 30 - زن مرد
آزمونبا  روزانه 13534 زبان و ادبيات عربي 30 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 13535 زبان و ادبيات فارسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13536 علوم تربيتي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13537 علوم سياسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13538 علوم قرآن و حديث 30 - 15 15
 با آزمون روزانه 13539 فقه و مباني حقوق اسالمي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13540 فلسفه و كالم اسالمي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13541 مردم شناسي 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16478 اقتصاد 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16479 حسابداري 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16480 روانشناسي 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16483 گردشگري 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16484 مديريت بازرگاني 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16485 مديريت صنعتي 27 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13542 تاريخ 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13543 جامعه شناسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13544 جغرافيا 40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13545 حقوق 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13546 زبان و ادبيات عربي 20 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13547 زبان و ادبيات فارسي 40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13548 علوم تربيتي 40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13549 علوم سياسي 40 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13550 علوم قرآن و حديث 30 - 15 15
 با آزمون نوبت دوم 13551 فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13552 فلسفه و كالم اسالمي 20 - زن مرد
آزمونبا  نوبت دوم 13553 مردم شناسي 20 - زن مرد  
 با آزمون نوبت دوم 16486 اقتصاد 27 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16487 حسابداري 24 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16488 روانشناسي 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16491 گردشگري 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16492 مديريت بازرگاني 27 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16493 مديريت صنعتي 27 - زن مرد

 )صنايع دستي وگردشگري نوشهر محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي و(بابلسر  -دانشگاه مازندران 
 با آزمون روزانه 13554 باستان شناسي 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13555 مردم شناسي 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16494 گردشگري 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16495 گردشگري 24 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13556 مردم شناسي 40 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15925 باستان شناسي 36 - زن مرد

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
 با آزمون روزانه 13557 اديان و عرفان 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13558 تاريخ 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13559 جغرافيا 120 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13560 حقوق 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13561 زبان و ادبيات عربي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13562 زبان و ادبيات فارسي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13563 علوم تربيتي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13564 علوم سياسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13565 فلسفه 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13566 مشاوره 40 - زن مرد
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  اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي   ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

رشتهعنوان  نيمسال كدرشته  
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 16496 اقتصاد 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16497 روانشناسي 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16499 گردشگري 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16500 مديريت بازرگاني 27 - زن مرد

 مراغهدانشگاه 
 با آزمون روزانه 13567 جغرافيا 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13568 حقوق 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16501 روانشناسي 24 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13569 جغرافيا 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13570 حقوق 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16503 روانشناسي 6 - زن مرد

 دانشگاه مالير
 با آزمون روزانه 13571 حقوق 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13572 علوم تربيتي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16507 روانشناسي 36 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13573 حقوق 20 - زن مرد
آزمونبا  نوبت دوم 13574 علوم تربيتي 20 - زن مرد  
 با آزمون نوبت دوم 16509 روانشناسي 12 - زن مرد

 دانشگاه ميبد
 با آزمون روزانه 13575 ايران شناسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13576 حقوق 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13577 علوم قرآن و حديث 35 - زن مرد
آزمون با روزانه 13578 فقه و حقوق اسالمي 35 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 13579 فلسفه و حكمت اسالمي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16511 اقتصاد 21 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16512 تاريخ اسالم 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16513 مديريت صنعتي 21 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16514 مديريت مالي 21 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 15926 جغرافيا 36 - زن مرد

 دانشگاه نيشابور
 با آزمون روزانه 13580 باستان شناسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13581 جامعه شناسي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13582 زبان و ادبيات فارسي 30 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13583 باستان شناسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13584 جامعه شناسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13585 زبان و ادبيات فارسي 10 - زن مرد

 ايرانشهر -دانشگاه واليت 
 با آزمون روزانه 13586 تاريخ 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13587 زبان شناسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13588 زبان و ادبيات عربي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13589 زبان و ادبيات فارسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13590 فقه و مباني حقوق اسالمي 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13591 مردم شناسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16515 حسابداري 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16516 مديريت بازرگاني 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16517 مديريت دولتي 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16518 مديريت كسب و كارهاي كوچك 18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13592 تاريخ 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13593 زبان شناسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13594 زبان و ادبيات عربي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13595 زبان و ادبيات فارسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13596 فقه و مباني حقوق اسالمي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13597 مردم شناسي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16519 حسابداري 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16520 مديريت بازرگاني 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16521 مديريت دولتي 9 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16522 مديريت كسب و كارهاي كوچك 9 - زن مرد

 رفسنجان - ) عج(دانشگاه ولي عصر
 با آزمون روزانه 13598 حقوقكارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و  10 - زن -
 با آزمون روزانه 13599 كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و حقوق 10 - - مرد
 با آزمون روزانه 13600 زبان شناسي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13601 زبان و ادبيات عربي 40 - زن مرد
آزمونبا  روزانه 13602 زبان و ادبيات فارسي 35 - زن مرد  
 با آزمون روزانه 13603 علوم قرآن و حديث 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13604 فلسفه و كالم اسالمي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16523 اقتصاد 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16524 حسابداري 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16526 مديريت بازرگاني 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16527 مديريت صنعتي 24 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13605 زبان و ادبيات عربي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13606 زبان و ادبيات فارسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16528 اقتصاد 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16529 حسابداري 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16530 مديريت بازرگاني 12 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16531 مديريت صنعتي 12 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 16532 علوم ورزشي - 24 - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 13607 زبان شناسي 10 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15927 فلسفه و كالم اسالمي 36 - زن مرد

 بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 
 با آزمون روزانه 13608 جامعه شناسي 30 - زن مرد
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  فصل دوم  31 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 13609 جغرافيا 25 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13610 زبان و ادبيات فارسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13611 مشاوره 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16534 حسابداري 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16535 روانشناسي 18 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16537 گمركيمديريت امور  15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16538 مديريت بازرگاني 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16539 مديريت دولتي 15 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16540 مديريت صنعتي 15 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13612 جامعه شناسي 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13613 جغرافيا 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13614 زبان و ادبيات فارسي 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13615 مشاوره 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16541 حسابداري 6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16542 روانشناسي 6 - زن مرد
دومنوبت  16544 مديريت امور گمركي 6 - زن مرد  با آزمون 
 با آزمون نوبت دوم 16545 مديريت بازرگاني 6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16546 مديريت دولتي 6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16547 مديريت صنعتي 6 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16548 علوم ورزشي - 4 2 2

 دانشگاه هنر اصفهان
 با آزمون روزانه 16549 گردشگري 15 - 7 8

 دانشگاه هنر شيراز
 با آزمون روزانه 13616 باستان شناسي 20 - زن مرد

 دانشگاه ياسوج
 با آزمون روزانه 13617 تاريخ 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13618 جامعه شناسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13619 جغرافيا 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13620 زبان و ادبيات فارسي 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13621 علوم سياسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13622 فقه و مباني حقوق اسالمي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13623 فلسفه 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16550 اقتصاد 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16551 روانشناسي 27 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13624 تاريخ 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13625 جامعه شناسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13626 جغرافيا 5 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13627 زبان و ادبيات فارسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13628 علوم سياسي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13629 فقه و مباني حقوق اسالمي 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13630 فلسفه 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16552 اقتصاد 6 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16553 روانشناسي 2 - زن مرد

 دانشگاه يزد
 با آزمون روزانه 13631 ريزي اجتماعي و تعاونبرنامه  35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13632 تاريخ 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13633 جامعه شناسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13634 جغرافيا 50 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13635 حقوق 60 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13636 زبان و ادبيات عربي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13637 زبان و ادبيات فارسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13638 علوم تربيتي 45 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13639 علوم سياسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13640 فقه و حقوق اسالمي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13641 مددكاري اجتماعي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13642 مردم شناسي 35 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16558 اقتصاد 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16559 حسابداري 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16560 روانشناسي 27 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16563 علم اطالعات و دانش شناسي 21 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16564 گردشگري 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16565 مديريت بازرگاني 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16566 مديريت صنعتي 24 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16567 مديريت مالي 24 - زن مرد

 )محل تحصيل پرديس مهريز(دانشگاه يزد 
 با آزمون نوبت دوم 13643 حقوق 40 - 12 28
 با آزمون نوبت دوم 16568 حسابداري 24 - 7 17
 با آزمون نوبت دوم 16569 روانشناسي 27 - 8 19
 با آزمون نوبت دوم 16570 مديريت بازرگاني 24 - 7 17

 )ويژه خواهران( قم - ) س(دانشكده علوم انساني حضرت معصومه
آزمونبا  روزانه 13644 حقوق 35 - زن -  
 با آزمون روزانه 16571 حسابداري 21 - زن -
 با آزمون روزانه 16572 علوم قرآن و حديث 24 - زن -
 با آزمون روزانه 16573 فقه و حقوق اسالمي 24 - زن -
 با آزمون روزانه 16574 مديريت بازرگاني 24 - زن -
آزمونبا  روزانه 16575 مديريت كسب و كارهاي كوچك 15 - زن -  
 با آزمون نوبت دوم 13645 حقوق 35 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 16576 حسابداري 21 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 16577 علوم قرآن و حديث 18 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 16578 فقه و حقوق اسالمي 18 - زن -
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  فصل دوم  32 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  )ويژه خواهران(قم  -) س(دانشكده علوم انساني حضرت معصومه  ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16579 مديريت بازرگاني 18 - زن -
 با آزمون نوبت دوم 16580 مديريت كسب و كارهاي كوچك 15 - زن -

 )ويژه خواهران( رفسنجان - ) س(دانشكده علوم انساني حضرت نرجس
 با آزمون روزانه 13646 زبان و ادبيات فارسي 40 - زن -
 با آزمون روزانه 13647 علوم قرآن و حديث 40 - زن -

 )ويژه خواهران(مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند 
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 16584 علوم ورزشي 30 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16586 علوم ورزشي 6 - زن -

 مجتمع آموزش عالي بم
 با آزمون روزانه 16587 گردشگري 36 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16588 كارداني گردشگري 24 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16589 گردشگري 12 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 16590 هتلداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 16591 كارداني هتلداري 24 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16592 هتلداري 12 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16593 كارداني گردشگري 12 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 16594 كارداني هتلداري 12 - زن مرد

 مجتمع آموزش عالي سراوان
 با آزمون روزانه 16595 حسابداري 33 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16596 حسابداري 15 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 16597 اقتصاد 33 - زن مرد
دومنوبت  16599 اقتصاد 15 - زن مرد  صرفا با سوابق تحصيلي 

 مجتمع آموزش عالي گناباد
 با آزمون روزانه 13648 حقوق 30 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16601 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16602 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 13649 حقوق 10 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16603 بازرگانيمديريت  18 - زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 16604 مديريت صنعتي 18 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 13650 زبان شناسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 15928 باستان شناسي 54 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  نوبت دوم 13651 زبان شناسي 30 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15929 باستان شناسي 27 - زن مرد

 مركز آموزش عالي اقليد
 با آزمون روزانه 13652 زبان و ادبيات فارسي 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 13653 علوم قرآن و حديث 40 - زن مرد
 با آزمون روزانه 16608 روانشناسي 24 - زن مرد

 مركز آموزش عالي فيروزآباد
 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 15930 جغرافيا 32 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 15931 جغرافيا 8 - زن مرد

 مركز آموزش عالي المرد
 با آزمون روزانه 16609 مديريت صنعتي 15 - 6 9

 قم -) ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
 صرفا با سوابق تحصيلي مجازي 16610 معارف اسالمي 72 - زن مرد تحصيل مركز آموزش مجازيمحل 

 صرفا با سوابق تحصيلي مجازي 16611 معارف اسالمي و اخالق 72 - زن مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
سوابق تحصيليصرفا با  مجازي 16612 معارف اسالمي و اديان 72 - زن مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي  
 صرفا با سوابق تحصيلي مجازي 16613 معارف اسالمي و تاريخ 72 - زن مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 صرفا با سوابق تحصيلي مجازي 16614 معارف اسالمي و علوم تربيتي 72 - زن مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 صرفا با سوابق تحصيلي مجازي 16615 اسالمي و علوم قرآنيمعارف  72 - زن مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي
 صرفا با سوابق تحصيلي مجازي 16616 معارف اسالمي و كالم 72 - زن مرد محل تحصيل مركز آموزش مجازي

  
 سهميه مناطق محرومهاي تحصيلي  رشته

  :خيلي مهم اتتذكر
 .باشد مي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  دوره تحصيلي در كليه رشته -1
و همچنـين  هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محـروم منـدرج در فصـل اول     هاي تحصيلي استان داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 2

  .مطلع گردند )مندرج در سايت اين سازمان(ها  بخش پيوستها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط دانشگاه
 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم

جنس پذيرش  توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل   ظرفيت پذيرش
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن  مرد

 با آزمون  18237 گردشگري 2 - زن  مرد  دانشگاه هنر اصفهان
 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر

 با آزمون  18181 جامعه شناسي 1 - -  مرد  دانشگاه شيراز
 با آزمون  18182 حقوق 2 - 1  1 دانشگاه شيراز

 با آزمون  18183 مشاوره 2 - 1  1 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 با آزمون  18238 روانشناسي 2 - 1  1 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

 با آزمون  18240 مديريت امور گمركي 2 - 1  1 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 با آزمون  18241 اقتصاد 2 - 1  1  دانشگاه اصفهان
 با آزمون  18242 گردشگري 2 - 1  1 دانشگاه شهركرد
 با آزمون  18243 مديريت بازرگاني 2 - 1  1 دانشگاه اصفهان
 با آزمون  18244 مديريت دولتي 2 - 1  1 دانشگاه اصفهان
 آزمونبا   18245 مديريت صنعتي 2 - 1  1 دانشگاه اصفهان

 با آزمون  18246 مديريت مالي 2 - 1  1 دانشگاه يزد
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  فصل دوم  33 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان

جنس پذيرش  توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل   ظرفيت پذيرش
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن  مرد

كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي 6 - زن  مرد  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 با آزمون  18184 و حقوق

 با آزمون  18247 گردشگري 1 - زن  مرد مجتمع آموزش عالي بم
صرفا با سوابق تحصيلي  18248 هتلداري 1 - زن  مرد مجتمع آموزش عالي بم
 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان

 با آزمون  18185 حقوق 4 - 2  2  سنندج -دانشگاه كردستان 
 با آزمون  18249 اقتصاد 2 - 1  1 سنندج -دانشگاه كردستان 
 با آزمون  18250 حسابداري 2 - 1  1 سنندج -دانشگاه كردستان 
 با آزمون  18251 روانشناسي 2 - 1  1 سنندج -دانشگاه كردستان 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
 با آزمون  18265 اقتصاد 1 - -  مرد  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 با آزمون  18266 حسابداري 1 - زن  - كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 با آزمون  18267 مديريت بازرگاني 2 - 1  1 )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود(كرمانشاه  -دانشگاه رازي 
 با آزمون  18268 مديريت دولتي 2 - 1  1 دانشگاه اروميه

    .)محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن(همدان  -دانشگاه بوعلي سينا 
 با آزمون  18269 مديريت صنعتي 1 - -  مرد .امكان انتقال از دانشكده مديريت و حسابداري رزن به دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد

 با آزمون  18270 مالي مديريت 2 - 1  1 )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود(كرمانشاه  -دانشگاه رازي 
 مخصوص داوطلبان بومي استان كهكيلويه و بويراحمد

 با آزمون  18194 جامعه شناسي 1 - زن  -  دانشگاه ياسوج
 با آزمون  18195 حقوق 2 - 1  1 دانشگاه شيراز
 با آزمون  18196 علوم تربيتي 1 - زن  - دانشگاه شيراز
 با آزمون  18271 اقتصاد 2 - 1  1 دانشگاه ياسوج
 با آزمون  18273 حسابداري 2 - 1  1 دانشگاه شيراز
 با آزمون  18274 روانشناسي 2 - 1  1 دانشگاه ياسوج

 با آزمون  18276 علوم ورزشي - 1 زن  - دانشگاه جهرم -نيمه متمركز 
 با آزمون  18277 گردشگري 2 - 1  1 دانشگاه شيراز
 آزمونبا   18278 مديريت بازرگاني 2 - 1  1 دانشگاه شيراز
 با آزمون  18279 مديريت صنعتي 1 - -  مرد دانشگاه شيراز

 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
 با آزمون  18197 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 4 - زن  مرد  دانشگاه يزد

 با آزمون  18198 جامعه شناسي 4 - زن  مرد بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 
 با آزمون  18199 فقه و مباني حقوق اسالمي 4 - زن  مرد دانشگاه ايالم
 با آزمون  18200 مددكاري اجتماعي 4 - زن  مرد دانشگاه يزد
 با آزمون  18201 مردم شناسي 4 - زن  مرد دانشگاه يزد
 با آزمون  18281 حسابداري 1 - زن  مرد دانشگاه ايالم

 با آزمون  18282 مديريت صنعتي 1 - زن  مرد دانشگاه اصفهان
 داوطلبان بومي استان هرمزگان مخصوص

 با آزمون  18284 علوم ورزشي - 2 1  1  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  -نيمه متمركز 
 با آزمون  18285 گردشگري 2 - 1  1 دانشگاه شيراز

  
  مخصوص داوطلبان مناطق زلزله زده و ساير مصوباتهاي تحصيلي  رشته

 .باشد مي» روزانه«مندرج در اين بخش هاي تحصيلي  دوره تحصيلي در كليه رشته -1
و همچنين شرايط و ضوابط در فصل اول ها  و ضوابط اين سهميه شرايطاز  مندرج در اين بخش،هاي تحصيلي  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 2

  .مطلع گردند) مندرج در سايت اين سازمان(ها  در بخش پيوستها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو  دانشگاه
  مخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان كرمانشاه

 ) انشاههاي كوزران و ماهيدشت شهرستان كرم آباد غرب، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، داالهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشيرين، گيالنغرب و همچنين بخش هاي اسالم شهرستان(

جنس پذيرش  توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل   ظرفيت پذيرش
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن  مرد

 با آزمون  18189 جامعه شناسي 2 - زن  مرد  كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 با آزمون  18190 جغرافيا 2 - زن  مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 با آزمون  18191 حقوق 3 - زن  مرد كرمانشاه -رازي دانشگاه 
 با آزمون  18192 زبان و ادبيات فارسي 2 - زن  مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 با آزمون  18193 مشاوره 4 - زن  مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 با آزمون  18258 اقتصاد 5 - 2  3 كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 با آزمون  18259 حسابداري 8 - 2  6 كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 با آزمون  18260 روانشناسي 4 - زن  مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 با آزمون  18261 علم اطالعات و دانش شناسي 4 - زن  مرد كرمانشاه -دانشگاه رازي 
 با آزمون  18262 بازرگانيمديريت  2 - 1  1 )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود(كرمانشاه  -دانشگاه رازي 
 با آزمون  18263 مديريت مالي 2 - 1  1 )محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود(كرمانشاه  -دانشگاه رازي 

 )هاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان شهرستان(مخصوص داوطلبان بومي جنوب استان كرمان 
 با آزمون  18186 جامعه شناسي 1 - زن  مرد  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 با آزمون  18187 زبان و ادبيات فارسي 1 - زن  مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 با آزمون  18188 علوم تربيتي 1 - زن  مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 با آزمون  18252 اقتصاد 1 - زن  مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 با آزمون  18253 حسابداري 1 - زن  مرد كرمان -شهيد باهنر دانشگاه 
 با آزمون  18254 روانشناسي 1 - زن  مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 با آزمون  18255 علم اطالعات و دانش شناسي 1 - زن  مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 با آزمون  18256 مديريت بازرگاني 1 - زن  مرد كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
 با آزمون  18257 مديريت صنعتي 1 - زن  مرد رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

 مخصوص داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد
 با آزمون  18286 حسابداري 1 - زن  مرد  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 
 با آزمون  18287 روانشناسي 1 - زن  مرد بندرعباس -دانشگاه هرمزگان 
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  فصل دوم  34 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 )ويژه داوطلبان آزاد( دانشگاه فرهنگيانتحصيلي هاي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر

هـا   اند، مجاز به انتخـاب ايـن كدرشـته محـل     لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» با آزمون«هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان  نحوه پذيرش در رشته -1
  .باشند نمي

  .باشد مي) مهرماه(دانشگاه فرهنگيان در نيمسال اول متمركز هاي  ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -2
  .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 -3
هاي مربوط به اسـتان   محل تمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -4

ابتدا داوطلبـان  ) محل نوشته شده است  كدرشتهاين موضوع در مقابل (هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است  محل  باشند اما در كدرشته خود مي
محل اخـذ مـدرك تحصـيلي    «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«) يا بخش(شهر   4از ) يا بخش(شهر  2حداقل (هايي كه داراي اولويت هستند  ها يا بخش بومي آن شهر

شوند و در صـورتي كـه    پذيرش مي) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) يا بخش(ر با شه» محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »سال ماقبل آخر
شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شـهر يـا بخـش منـدرج در محـل      . شود ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز پذيرش انجام مي

 .اخذ خواهد شد» محل خدمت/ اولويت پذيرش داوطلبان بومي  مخصوص يا/ پرديس محل تحصيل« خدمت ستون 
مندرج در سايت اين (ها  بخش پيوستدر مندرج مزبور   دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از دانشگاه فرهنگيان تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -5

  .مطلع گردند) سازمان
 به نسبت، )مندرج در سايت اين سازمان(ها  بخش پيوست در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست ميفرهنگيان،   دانشگاه تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -6

 و معاينـه  مصـاحبه،  براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب
 بابـت  ،شتاب شبكه عضو بانكي هاي كارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزارپنجاه و پنج( 000/55 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش

  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته اين به عالقمندي
 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي

ظرفيت جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ پرديس محل تحصيل كدرشته  عنوان رشته
  محل

  22201 آموزش تاريخ 1  زن  محل خدمت خواجه/هريس، تبريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، / پرديس اميركبير كرج
  22202 آموزش تاريخ 1  زن آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، سراب، هريس اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان/ پرديس اميركبير كرج
  22203 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت اسكو/تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، / پرديس اميركبير كرج
  22204 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت صوفيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس اميركبير كرج
  22205 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت چاراويماق/مراغهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، / پرديس اميركبير كرج
  22211 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت خواجه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/ پرديس اميركبير كرج
  22212 آموزش جغرافيا 1  زن خدمت هوراندمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس اميركبير كرج
  22213 آموزش جغرافيا 1  زن آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، سراب، هريس اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان/ پرديس اميركبير كرج
  22214 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت شبستر/جلفااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، / پرديس اميركبير كرج
  22215 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت آذرشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس اميركبير كرج

  22206 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت نظركهريزي/چاراويماق، مراغهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22207 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت هوراند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22208 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت چاراويماق/بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغهاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22209 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت صوفيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22210 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت اسكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22216 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت كندوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22217 آموزش جغرافيا 1 مرد آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، سراب، هريس اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22218 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت مهربان/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22219 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت خاروانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22220 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت مراغه/هشتروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22221 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت چاراويماق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج

  22271 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت تسوج/شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفااولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر همدان
  22272 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت شبستر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس شهيد باهنر همدان
  22273 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت تيكمه داش/آباد، تبريز، سراب شهرستانهاي بستان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد باهنر همدان
  22274 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت مراغه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/ پرديس شهيد باهنر همدان
  22275 آموزش علوم اجتماعي 1  زن آذربايجان شرقي -محل خدمت عشايري /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين /پرديس شهيد باهنر همدان
  22179 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت اسكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22180 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت صوفيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22181 الهياتآموزش  1 مرد محل خدمت مراغه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22182 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت خاروانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22183 آموزش الهيات 1 مرد آذربايجان شرقي -محل خدمت عشايري /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22184 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ملكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22185 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت خسروشاه/آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22186 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22187 آموزش الهيات 1 مرد آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، سراب، هريس بستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22188 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت آذرشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22189 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت نظركهريزي/بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغهاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22222 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت عجب شير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22223 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت چاراويماق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22224 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت مهربان/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  22225 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت هوراند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ شهيد رجايي اروميهپرديس 
  22226 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت تيكمه داش/آباد، تبريز، سراب اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22227 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت هشترود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22228 زبان عربي آموزش 1 مرد محل خدمت گوگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22229 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت ايلخچي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22230 عربيآموزش زبان  1 مرد محل خدمت تركمانچاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22231 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت شبستر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22232 عربي آموزش زبان 1 مرد محل خدمت اسكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22233 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت جلفا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22234 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22235 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت تسوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22236 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت خواجه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22237 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت ورزقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22284 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت اسكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22285 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت عجب شير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22286 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت مراغه/عجب شير، بناب، ملكان، هشتروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22287 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت شبستر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22288 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت تركمانچاي/با داوطلبان بومي شهرستان ميانهاولويت پذيرش / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22289 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت صوفيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22290 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت آذرشهر/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22291 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، سراب، هريس اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان/ پرديس شهيد رجايي اروميه



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  35 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي  ادامه
ظرفيت جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  كدرشته  عنوان رشته

  محل
  22292 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد بنابمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22293 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت خسروشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22294 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت چاراويماق/چاراويماق، مراغهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22295 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت هشترود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22296 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت نظركهريزي/با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغهاولويت پذيرش / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22297 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ورزقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  22298 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد آذربايجان شرقي -محل خدمت عشايري /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ رجايي اروميه پرديس شهيد
  22299 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت هوراند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  22276 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت ملكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  22277 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت شبستر/جلفااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، / پرديس شهيد مقصودي همدان
  22278 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت نظركهريزي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  22279 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كاغذكنان/ميانه اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  22280 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت آذرشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  22281 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت اسكو/اسكو، تبريز، آذرشهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  22282 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت چاراويماق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  22283 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت هريس/داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر، سراباولويت پذيرش با / پرديس شهيد مقصودي همدان

  26755 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت هريس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر، سراب/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26756 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت جلفا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26757 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت خاروانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/ پرديس عالمه اميني تبريز

  26758 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت مهربان/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان/ تبريزپرديس عالمه اميني 
  26759 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت عجب شير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26760 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت ورزقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26761 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت هشترود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26762 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت خسروشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26763 ابتداييآموزش  3 مرد محل خدمت ايلخچي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26764 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت گوگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26765 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت هوراند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26766 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت چاراويماق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26767 آموزش ابتدايي 3 مرد آذربايجان شرقي -عشايري محل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26768 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت نظركهريزي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس عالمه اميني تبريز
10 مرد آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، سراب، هريس بستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس عالمه اميني تبريز   26769 آموزش ابتدايي
  26770 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت بناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26771 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت ملكان/داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكاناولويت پذيرش با / پرديس عالمه اميني تبريز
  26772 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت خداآفرين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خداآفرين، كليبر/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26773 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت كليبر/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفريناولويت / پرديس عالمه اميني تبريز
  26774 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت تركمانچاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26775 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت آذرشهر/داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با / پرديس عالمه اميني تبريز
  26776 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت صوفيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26777 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت خواجه/داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريزاولويت پذيرش با / پرديس عالمه اميني تبريز
  26778 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت تسوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26779 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت اهر/داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر، سراباولويت پذيرش با / پرديس عالمه اميني تبريز
  26780 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت اسكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26781 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت شبستر/داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا اولويت پذيرش با/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26782 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت كاغذكنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26783 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت تيكمه داش/آباد، تبريز، سراب شهرستانهاي بستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه اميني تبريز
  26784 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت ميانه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26785 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت سراب/آباد شهرستانهاي سراب، هريس، بستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه اميني تبريز
  26786 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت مرند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26787 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت كندوان/شهرستان ميانهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه اميني تبريز
  26788 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت مراغه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26853 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت هريس/شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر، سراباولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه اميني تبريز
  26854 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت خواجه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26855 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت مهربان/آباد با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستاناولويت پذيرش / پرديس عالمه اميني تبريز
  26856 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت خاروانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/ پرديس عالمه اميني تبريز

  26857 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت هوراند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ اميني تبريزپرديس عالمه 
  26858 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ورزقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26859 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت تيكمه داش/آباد، تبريز، سراب اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26860 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد نظركهريزيمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26861 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت چاراويماق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26862 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت خداآفرين/خداآفرين، كليبراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس عالمه اميني تبريز
  26863 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت گوگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26864 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت تركمانچاي/بومي شهرستان ميانهاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس عالمه اميني تبريز
  26865 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت كليبر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26866 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت تسوج/داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفااولويت پذيرش با / پرديس عالمه اميني تبريز
  26867 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ايلخچي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه اميني تبريز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت آذرشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ اردبيلپرديس عالمه طباطبائي  22243  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  1 مرد محل خدمت مهربان/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22244  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت مراغه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22245  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت تركمانچاي محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22246  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت عجب شير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22247  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت تيكمه داش/آباد، تبريز، سراب داوطلبان بومي شهرستانهاي بستاناولويت پذيرش با / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22248  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت كليبر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22249  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت اسكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22250  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت نظركهريزي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22251  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، سراب، هريس اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22252  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت هوراند/بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفريناولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22253  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت خداآفرين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خداآفرين، كليبر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22254  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت خاروانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/ اردبيلپرديس عالمه طباطبائي  22255  
فارسي آموزش زبان و ادبيات 1 مرد محل خدمت خواجه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22256  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت شبستر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22257  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ملكان/ملكاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22258  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت هريس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر، سراب/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22259  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت هشترود/داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغهاولويت پذيرش با / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22260  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ورزقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22261  



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  36 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي  ادامه
ظرفيت جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  كدرشته  عنوان رشته

  محل
  22190 الهياتآموزش  1  زن محل خدمت آذرشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22191 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت اسكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22192 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت هريس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر، سراب/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22193 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت ملكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22194 آموزش الهيات 1  زن خدمت خاروانامحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22195 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت چاراويماق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22196 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت مراغه/عجب شير، بناب، ملكان، هشتروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22197 آموزش الهيات 1  زن آذربايجان شرقي -محل خدمت عشايري /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22198 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت صوفيان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفااولويت / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22199 آموزش الهيات 1  زن آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، سراب، هريس اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  22200 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت نظركهريزي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ طباطبائي اروميهپرديس عالمه 
  22238 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت شبستر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22239 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت خواجه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22240 آموزش زبان عربي 1  زن آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، سراب، هريس اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22241 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت كندوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22242 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت چاراويماق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت كندوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22262  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن مهربان محل خدمت/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22263  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت خواجه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22264  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت نظركهريزي/هشترود، چاراويماق، مراغهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22265  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن آذربايجان شرقي -محل خدمت عشايري /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22266  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت تركمانچاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ طباطبائي اروميهپرديس عالمه  22267  
فارسيآموزش زبان و ادبيات  1  زن محل خدمت خاروانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22268  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت اسكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22269  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن شبسترمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22270  
  22300 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ايلخچي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22301 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت خواجه/اهر، هريس، تبريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22302 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت هوراند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22303 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت اسكو/داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22304 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ملكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  22305 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت هشترود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ طباطبائي اروميهپرديس عالمه 
  22306 مشاوره و راهنمايي آموزش 1  زن محل خدمت خاروانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22307 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت شبستر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22308 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن آباد محل خدمت بستان/سراب، هريسآباد، تبريز،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22309 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن آذربايجان شرقي -محل خدمت عشايري /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22310 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت تيكمه داش/آباد، تبريز، سراب اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22311 مشاوره و راهنماييآموزش  1  زن محل خدمت مراغه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22312 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت آذرشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22313 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت هريس/سراباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر، / پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  26789 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت مراغه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26790 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خاروانا/بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرنداولويت پذيرش با داوطلبان / تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26791 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت ميانه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26792 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت تيكمه داش/آباد، تبريز، سراب شهرستانهاي بستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26793 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت صوفيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26794 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت تسوج/داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفااولويت پذيرش با / تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26795 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت عجب شير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26796 آموزش ابتدايي 5  زن آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، سراب، هريس اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26797 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت خداآفرين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خداآفرين، كليبر/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  26798 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت كندوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ تبريز) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  26799 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت شبستر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  26800 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت مرند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ تبريز) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  26801 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت خواجه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  26802 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت هريس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر، سراب/ تبريز) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  26803 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت اهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر، سراب/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26804 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سراب/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26805 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت بناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26806 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت جلفا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26807 آموزش ابتدايي 3  زن ملكان محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26808 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت هشترود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26809 آموزش ابتدايي 2  زن تركمانچايمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26810 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت اسكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26811 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت خسروشاه/آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، / تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26812 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت نظركهريزي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26813 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت ايلخچي/شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26814 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت گوگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26815 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت آذرشهر/داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با / تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26816 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت چاراويماق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26817 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت هوراند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26818 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كاغذكنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26819 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت كليبر/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين اولويت/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26820 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت ورزقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26821 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت مهربان/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26822 آموزش ابتدايي 2  زن آذربايجان شرقي -محل خدمت عشايري /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26868 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت شبستر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26869 كودكان استثناييآموزش  1  زن محل خدمت صوفيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26870 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت جلفا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26871 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ملكان/ملكاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، / تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26872 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت اسكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26873 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت خسروشاه/شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26874 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت هشترود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26875 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت سراب/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26876 استثناييآموزش كودكان  1  زن آباد محل خدمت بستان/آباد، تبريز، سراب، هريس اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26877 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت عجب شير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26878 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت كندوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  37 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي  ادامه
ظرفيت جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  كدرشته  عنوان رشته

  محل
  26879 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت آذرشهر/تبريز، آذرشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، / تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  26880 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
  22337 آموزش تاريخ 1  زن  محل خدمت سيلوانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ اميركبير كرج پرديس

  22338 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس اميركبير كرج
  22339 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت چايپاره/داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپارهاولويت پذيرش با / پرديس اميركبير كرج
  22342 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت سيلوانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس اميركبير كرج
  22343 آموزش جغرافيا 1  زن خدمت انزلمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس اميركبير كرج
  22344 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت اشنويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس اميركبير كرج
  22345 جغرافياآموزش  1  زن محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس اميركبير كرج

  22340 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت چالدران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22341 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت ماكو/چالدراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22346 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت پيرانشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج

  22389 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت چايپاره/چايپارهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، / پرديس شهيد باهنر همدان
  22390 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد باهنر همدان
  22391 آموزش علوم اجتماعي 2  زن محل خدمت نقده/اشنويهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، / پرديس شهيد باهنر همدان
  22392 آموزش علوم اجتماعي 2  زن محل خدمت مياندوآب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/ پرديس شهيد باهنر همدان
  22393 آموزش علوم اجتماعي 1  زن سيلوانامحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد باهنر همدان
  22314 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت چالدران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22315 آموزش الهيات 1 مرد خدمت خوي محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22316 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت پلدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22317 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت بوكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22318 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت چايپاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22319 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت انزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22320 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت كشاورز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22321 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت اشنويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  22322 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت شوط/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ رجايي اروميهپرديس شهيد 
  22323 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت سيلوانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  22324 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ اروميهپرديس شهيد رجايي 
  22325 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت نقده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22326 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سردشت/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشتاولويت / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22347 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22348 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت شاهين دژ/داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاباولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22349 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بوكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22350 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت چايپاره/شهرستانهاي خوي، چايپارهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22351 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت انزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22352 آموزش زبان عربي 1 مرد خدمت سيلوانا محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22353 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت خوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس شهيد رجايي اروميه
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت مهاباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/ پرديس شهيد رجايي اروميه 22358  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت سيلوانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه 22359  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت شوطمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس شهيد رجايي اروميه 22360  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت بوكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/ پرديس شهيد رجايي اروميه 22361  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت پلدشت/چالدراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، / پرديس شهيد رجايي اروميه 22362  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت پيرانشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/ پرديس شهيد رجايي اروميه 22363  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت تكاب/شهرستانهاي شاهين دژ، تكاباولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي اروميه 22364  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت انزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه 22365  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت چايپاره/شهرستانهاي خوي، چايپاره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد رجايي اروميه 22366  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت خوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس شهيد رجايي اروميه 22367  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت شاهين دژ/داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاباولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي اروميه 22368  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت سردشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/ پرديس شهيد رجايي اروميه 22369  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت ماكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ اروميهپرديس شهيد رجايي  22370  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت مياندوآب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/ پرديس شهيد رجايي اروميه 22371  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت نقده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس شهيد رجايي اروميه 22372  
فارسيآموزش زبان و ادبيات  2 مرد محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه 22373  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت چالدران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس شهيد رجايي اروميه 22374  
  22400 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت مهاباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22401 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت پلدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22402 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد بوكانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22403 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت خوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22404 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد آباد مرحمتمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22405 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت كشاورز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22406 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد خدمت سيلوانامحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22407 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت پيرانشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22408 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت تكاب/شاهين دژ، تكاباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22409 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت نقده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22410 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت چالدران/شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22411 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت مياندوآب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22412 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت شاهين دژ/با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاباولويت پذيرش / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22413 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سلماس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلماس/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22414 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سردشت/با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت اولويت پذيرش/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22415 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22416 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت چايپاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22417 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت انزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22418 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت اشنويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22419 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ماكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس شهيد رجايي اروميه

10 مرد محل خدمت سلماس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلماس/ شهيد رجايي اروميهپرديس    26881 آموزش ابتدايي
  26882 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت پيرانشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  26883 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت سردشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/ اروميهپرديس شهيد رجايي 
  26884 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت تكاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  26885 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت نقده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  26886 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت ماكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  26887 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت كشاورز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  26888 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  26889 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت شاهين دژ/با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب اولويت پذيرش/ پرديس شهيد رجايي اروميه



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  38 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 غربيمخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان   ادامه
ظرفيت جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  كدرشته  عنوان رشته

  محل
  26890 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت شوط/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ اروميهپرديس شهيد رجايي 

  26891 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت چالدران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس شهيد رجايي اروميه
15 مرد محل خدمت خوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ شهيد رجايي اروميه پرديس   26892 آموزش ابتدايي

  26893 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت چايپاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  26894 آموزش ابتدايي 2 مرد آباد محل خدمت مرحمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/ اروميهپرديس شهيد رجايي 

13 مرد محل خدمت بوكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/ پرديس شهيد رجايي اروميه   26895 آموزش ابتدايي
  26896 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت انزل/داوطلبان بومي شهرستان اروميهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي اروميه
  26897 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت اشنويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  26898 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت پلدشت/شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي اروميه
13 مرد محل خدمت سيلوانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه   26899 آموزش ابتدايي
  26900 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت مياندوآب/مياندوآب اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان/ پرديس شهيد رجايي اروميه
12 مرد محل خدمت مهاباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/ پرديس شهيد رجايي اروميه   26901 آموزش ابتدايي

  22394 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت انزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  22395 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت پيرانشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  22396 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت تكاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  22397 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت نقده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  22398 علوم اجتماعيآموزش  1 مرد محل خدمت سيلوانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  22399 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد مقصودي همدان

  26936 استثناييآموزش كودكان  1 مرد محل خدمت خوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26937 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت پلدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26938 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت نقده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس عالمه اميني تبريز
  26939 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت شوط/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس عالمه اميني تبريز

  22327 آموزش الهيات 2  زن خدمت نقده محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22328 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت مياندوآب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22329 آموزش الهيات 1  زن خدمت ماكومحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22330 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت سيلوانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22331 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22332 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت انزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22333 الهياتآموزش  1  زن محل خدمت پلدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22334 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت تكاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22335 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت خوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22336 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت سلماس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلماس/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22354 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت انزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  22355 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت خوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ اروميه پرديس عالمه طباطبائي
  22356 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت سيلوانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22357 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت ماكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22375  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت انزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ طباطبائي اروميهپرديس عالمه  22376  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت سلماس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلماس/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22377  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت شاهين دژ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/ طباطبائي اروميهپرديس عالمه  22378  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22379  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت بوكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22380  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  2  زن محل خدمت چايپاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22381  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت خوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22382  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت سردشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22383  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت سيلوانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22384  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن خدمت كشاورزمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22385  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت نقده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22386  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت مياندوآب/مياندوآباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22387  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت مهاباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22388  
  22420 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت نقده/شهرستانهاي نقده، اشنويهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22421 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت چايپاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22422 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سردشت/داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشتاولويت پذيرش با / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22423 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت خوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22424 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت پيرانشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22425 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بوكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  22426 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت اشنويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ اروميهپرديس عالمه طباطبائي 
  22427 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سلماس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلماس/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  22428 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت شاهين دژ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/ طباطبائي اروميهپرديس عالمه 
  22429 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22430 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سيلوانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22431 مشاوره و راهنماييآموزش  1  زن محل خدمت ماكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22432 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت مهاباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22433 مشاوره و راهنماييآموزش  1  زن محل خدمت مياندوآب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22434 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت كشاورز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  26902 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت چالدران/چالدراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  26903 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت چايپاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
10  زن محل خدمت خوي/چايپارهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، / پرديس عالمه طباطبائي اروميه   26904 آموزش ابتدايي
  26905 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت اشنويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  26906 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت سردشت/سردشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  26907 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت سلماس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلماس/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
13  زن محل خدمت سيلوانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه   26908 آموزش ابتدايي
  26909 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت تكاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  26910 آموزش ابتدايي 9  زن محل خدمت بوكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  26911 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت نقده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  26912 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت انزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  26913 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت پلدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ طباطبائي اروميهپرديس عالمه 
  26914 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت مهاباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  26915 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت شوط/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ طباطبائي اروميهپرديس عالمه 
  26916 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت شاهين دژ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  26917 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كشاورز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  26918 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت ماكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  26919 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت پيرانشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  26920 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت مياندوآب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  39 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 غربيمخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان   ادامه
ظرفيت جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  كدرشته  عنوان رشته

  محل
  26921 ابتداييآموزش  4  زن محل خدمت صوماي برادوست/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  26922 آموزش ابتدايي 1  زن آباد محل خدمت مرحمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  26940 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بوكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل

  22448 آموزش تاريخ 1  زن  آباد محل خدمت پارس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ پرديس اميركبير كرج
  22449 آموزش جغرافيا 1  زن آباد پارسمحل خدمت /آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ پرديس اميركبير كرج

  26941 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سرعين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26942 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت انگوت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26943 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كوثر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26944 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت گرمي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26945 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت اصالندوز/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26946 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت نير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26947 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت قشالقدشت/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26948 آموزش ابتدايي 7  زن خدمت اردبيل ناحيه يكمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26949 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بيله سوار/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26950 آموزش ابتدايي 5  زن آباد محل خدمت پارس/آباد سوار، پارساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله / الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26951 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت خلخال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26952 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت شاهرود/خلخال، كوثراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26953 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خورش رستم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26954 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت نمين/نمين، نير، سرعين اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل،/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26955 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت الهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26956 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت هير/نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، / الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26957 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت مشكين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26958 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت اردبيل ناحيه دو/نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، / الهدي صدر اردبيل پرديس بنت
  26959 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ارشق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/ الهدي صدر اردبيل پرديس بنت

  22470 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت شاهرود/كوثراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، / پرديس شهيد باهنر همدان
  22471 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت اردبيل ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس شهيد باهنر همدان
  22472 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت گرمي/شهرستان گرمياولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر همدان
  22473 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت مشكين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/ پرديس شهيد باهنر همدان
  22474 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت اردبيل ناحيه يك/نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، / پرديس شهيد باهنر همدان
  22475 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت انگوت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/ پرديس شهيد باهنر همدان
  22476 آموزش علوم اجتماعي 1  زن آباد محل خدمت پارس/آباد پارساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، / پرديس شهيد باهنر همدان
  22435 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22436 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت نمين/نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22437 آموزش الهيات 1 مرد آباد محل خدمت پارس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22438 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه يك/اردبيل، نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22439 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت مشكين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22440 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت هير/اردبيل، نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22441 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22450 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت خلخال/بومي شهرستانهاي خلخال، كوثراولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22451 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت انگوت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22452 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه دو/اردبيل، نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22453 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22454 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت مشكين/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهراولويت / پرديس شهيد رجايي اروميه
  22455 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت نمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22485 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه يك/با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين اولويت پذيرش/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22486 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت اصالندوز/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22487 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد آباد محل خدمت پارس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22488 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سرعين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  22489 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت خورش رستم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  22477 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه يك/سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، / پرديس شهيد مقصودي همدان
  22478 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  22479 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد آباد محل خدمت پارس/آباد داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارساولويت پذيرش با / پرديس شهيد مقصودي همدان
  22480 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت سرعين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس شهيد مقصودي همدان

  22481 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ همدانپرديس شهيد مقصودي 
  22482 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كوثر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  22483 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت مشكين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر /پرديس شهيد مقصودي همدان
  22484 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت خلخال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ پرديس شهيد مقصودي همدان

  26997 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه يك/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعيناولويت / پرديس عالمه اميني تبريز
  26998 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت خلخال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ پرديس عالمه اميني تبريز

  26999 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد آباد محل خدمت پارس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ عالمه اميني تبريزپرديس 
زبان و ادبيات فارسيآموزش  1 مرد محل خدمت نمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22459  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22460  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه يك/اردبيل، نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22461  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت اصالندوز/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22462  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت خلخال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ طباطبائي اردبيلپرديس عالمه  22463  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت كوثر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22464  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد آباد محل خدمت پارس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 22465  
  26960 آموزش ابتدايي 2 مرد بيله سوارمحل خدمت /آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  26961 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت سرعين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  26962 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت هير/نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  26963 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت نمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  26964 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت نير/شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  26965 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت كوثر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  26966 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت خورش رستم/بومي شهرستانهاي خلخال، كوثراولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  26967 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  26968 آموزش ابتدايي 8 مرد آباد محل خدمت پارس/آباد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس اولويت/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  26969 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت اصالندوز/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

  26970 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت قشالقدشت/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ طباطبائي اردبيلپرديس عالمه 
10 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل   26971 ابتدايي آموزش
  26972 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت ارشق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  26973 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت خلخال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  26974 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت گرمي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  26975 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  40 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 اردبيلمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  26976 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت الهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل

  26977 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت مشكين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/ عالمه طباطبائي اردبيل پرديس
  26978 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت انگوت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل
  22442 آموزش الهيات 1  زن آباد محل خدمت پارس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس /پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22443 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت اردبيل ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22444 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت اردبيل ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22445 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت نمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22446 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت كوثر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22447 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت مشكين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22456 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت اردبيل ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22457 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت مشكين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  22458 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت اردبيل ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن آباد محل خدمت پارس/آباد پارساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، / پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22466  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت اردبيل ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22467  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت اردبيل ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22468  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت انگوت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 22469  
  22490 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن آباد محل خدمت پارس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  27000 آموزش كودكان استثنايي 1  زن ناحيه يك محل خدمت اردبيل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان

محل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  22558 آموزش زبان عربي 3 مرد  جي

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / اله طالقاني قمپرديس آيت
  22559 آموزش زبان عربي 2 مرد خدمت فريدونشهر

محل خـدمت/ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو / اله طالقاني قمپرديس آيت
  22560 آموزش زبان عربي 1 مرد پيربكران

  22561 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت تيران و كرون/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ اله طالقاني قمپرديس آيت
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / اله طالقاني قمپرديس آيت

  22562 آموزش زبان عربي 1 مرد مياندشت خدمت بوئين و
محل خـدمت/خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، / اله طالقاني قمپرديس آيت

  22563 آموزش زبان عربي 1 مرد بن رود
  22564 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت سميرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  22565 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت زواره/داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با / اله طالقاني قمپرديس آيت
محل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ اله طالقاني قمپرديس آيت

  22566 آموزش زبان عربي 1 مرد شهر زرين
محل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ اله طالقاني قمپرديس آيت

  22567 آموزش زبان عربي 2 مرد شهر شاهين
محل خـدمت/شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اله طالقاني قمپرديس آيت

  22568 آموزش زبان عربي 2 مرد شهر خميني
  22569 عربيآموزش زبان  1 مرد محل خدمت امامزاده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  22570 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت كاشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  22571 آموزش زبان عربي 2 مرد آباد نجف محل خدمت/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  22572 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت مباركه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ اله طالقاني قمپرديس آيت
محـل/خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، / اله طالقاني قمپرديس آيت

  22573 آموزش زبان عربي 1 مرد خدمت گلپايگان
محل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ اله طالقاني قمپرديس آيت

  22574 زبان عربي آموزش 1 مرد فوالدشهر
محل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ اله طالقاني قمپرديس آيت

  22575 آموزش زبان عربي 1 مرد فالورجان
  22576 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت آران وبيدگل/شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اله طالقاني قمپرديس آيت
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت

  22540 آموزش تاريخ 1  زن خدمت فالورجان
  22541 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت كاشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  22542 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت شهرضا/دهاقان، سميرماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت

  22549 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت سميرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22550 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت آران وبيدگل/شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22551 آموزش جغرافيا 1 مرد آباد محل خدمت نجف/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي اصـفهان، شـاهين شـهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان،/ اهواز) ص(اكرمپرديس حضرت رسول 
  22552 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت پيربكران/لنجان

فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و اولويت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي چادگـان، خوانسـار، فريـدن،        / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22553 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت فريدون شهر/مياندشت

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / قم) س(پرديس حضرت معصومه
  22577 آموزش زبان عربي 1  زن خدمت فالورجان

  22578 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت آران وبيدگل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
محـل/گلپايگان، بوئين و مياندشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، / قم) س(پرديس حضرت معصومه

  22579 آموزش زبان عربي 1  زن خدمت فريدون شهر
  22580 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت شهرضا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
محـل/داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان اولويت پذيرش با / قم) س(پرديس حضرت معصومه

  22581 آموزش زبان عربي 1  زن خدمت ميمه
محـل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / قم) س(پرديس حضرت معصومه

  22582 آموزش زبان عربي 1  زن خدمت باغبادران
  22583 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت اردستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
محـل/اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / قم) س(پرديس حضرت معصومه

  22584 آموزش زبان عربي 1  زن خدمت خميني شهر
  22585 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت دهاقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه

  22586 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت كاشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ قم) س(معصومه پرديس حضرت
  22673 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت آران وبيدگل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اراك
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ پرديس شهيد باهنر اراك

  22674 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد زرين شهر
  22491 آموزش الهيات 3 مرد آباد محل خدمت نجف/آباد داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف اولويت پذيرش با/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  22492 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سميرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22493 آموزش الهيات 1 مرد خدمت جي
  22494 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت نطنز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22495 آموزش الهيات 2 مرد خدمت فريدن



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  41 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 اصفهانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22496 آموزش الهيات 1 مرد خدمت چادگان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / شهيد باهنر اصفهانپرديس 

  22497 آموزش الهيات 1 مرد خدمت زرين شهر
محـل/برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان     اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه،  / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22498 آموزش الهيات 1 مرد خدمت جرقويه سفلي
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22499 آموزش الهيات 1 مرد خدمت فريدون شهر
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22500 آموزش الهيات 1 مرد خدمت بن رود
  22501 آموزش الهيات 2 مرد حل خدمت نائينم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22502 آموزش الهيات 2 مرد خدمت بوئين ومياندشت
  22503 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت شهرضا/با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرماولويت پذيرش / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  22504 آموزش الهيات 6 مرد محل خدمت كاشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / اصفهان پرديس شهيد باهنر
  22505 آموزش الهيات 1 مرد خدمت فوالدشهر

محـل/خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار،   / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  22506 آموزش الهيات 3 مرد خدمت شاهين شهر

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  22507 آموزش الهيات 6 مرد خدمت خميني شهر

  22508 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت مهردشت/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ باهنر اصفهانپرديس شهيد 
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22509 آموزش الهيات 3 مرد رخوارخدمت ب
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22510 آموزش الهيات 1 مرد خدمت پيربكران
  22511 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت تيران و كرون/آباد شهرستانهاي تيران و كرون، نجف اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22512 آموزش الهيات 1 مرد خدمت باغبادران
  22513 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت اردستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  22514 آموزش الهيات 2 مرد امامزادهمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22515 آموزش الهيات 4 مرد خدمت فالورجان
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت تيران و كرون/آباد بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجفاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد باهنر اصفهان 22587  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت مباركه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 22588  

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / شهيد باهنر اصفهانپرديس 
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت باغبادران 22589  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت مهردشت/آباد كرون، نجفاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و / پرديس شهيد باهنر اصفهان 22590  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت زواره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 22591  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت نائين/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك اولويت/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 22592  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت بن رود 22593  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت سميرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 22594  
محـل/اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد خدمت زرين شهر 22595  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد فالورجانخدمت  22596  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت فوالدشهر 22597  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد محل خدمت كاشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 22598  
محـل/مياندشـت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت گلپايگان 22599  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت نطنز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 22600  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت امامزاده/با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز اولويت پذيرش/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 22601  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد بوئين ومياندشت خدمت 22602  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد خدمت پيربكران 22603  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / اصفهانپرديس شهيد باهنر 
آموزش زبان و ادبيات فارسي 6 مرد خدمت خميني شهر 22604  

محـل/ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو / پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت جي 22605  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت دهاقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 22606  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت آران وبيدگل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ باهنر اصفهانپرديس شهيد  22607  

محـل/هر، فالورجـان، لنجـان  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـ    / پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت برخوار 22608  

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد خدمت خوانسار 22609  

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد خدمت شاهين شهر 22610  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت شهرضا/شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد باهنر اصفهان 22611  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت فريدن 22612  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت فريدون شهر 22613  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد آباد محل خدمت نجف/آباد شهرستانهاي تيران و كرون، نجفاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر اصفهان 22614  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22635 اجتماعيآموزش علوم  1 مرد خدمت جرقويه عليا
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22636 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد خدمت فريدن
محـل/اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22637 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد خدمت خميني شهر
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22638 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد خدمت باغبادران



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  42 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 اصفهانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
محـل/فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت     اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار،  / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22639 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد خدمت بوئين ومياندشت
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22640 اجتماعي آموزش علوم 1 مرد خدمت ميمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22641 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد خدمت شاهين شهر
  22642 آموزش علوم اجتماعي 3 مرد آباد محل خدمت نجف/آباد شهرستانهاي تيران و كرون، نجفاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22643 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد خدمت چادگان
  22644 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت آران وبيدگل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  22645 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد خدمت مهردشتمحل /آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  22646 آموزش علوم اجتماعي 3 مرد محل خدمت مباركه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  22647 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت زواره/كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22648 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد خدمت فالورجان
  22649 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت نائين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  22650 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كاشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22651 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد خدمت گلپايگان
محـل/بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      اولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  22652 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد خدمت زرين شهر
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27001 آموزش ابتدايي 4 مرد خدمت جرقويه سفلي
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27002 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت چادگان
محـل/داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      اولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27003 آموزش ابتدايي 8 مرد خدمت فريدون شهر
محـل/لنجـان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان،      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

23 مرد خدمت خميني شهر   27004 آموزش ابتدايي
  27005 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت مهردشت/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27006 آموزش ابتدايي 5 مرد خدمت جرقويه عليا
  27007 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت دهاقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / باهنر اصفهان پرديس شهيد
  27008 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت ميمه

محـل/خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار،   / پرديس شهيد باهنر اصفهان
11 مرد خدمت فالورجان   27009 آموزش ابتدايي

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  27010 آموزش ابتدايي 2 مرد خدمت فوالدشهر

20 مرد محل خدمت كاشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ باهنر اصفهانپرديس شهيد    27011 آموزش ابتدايي
13 مرد محل خدمت شهرضا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان   27012 ابتداييآموزش 
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27013 آموزش ابتدايي 8 مرد خدمت فريدن
  27014 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت مباركه/مباركه، دهاقان، سميرم اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا،/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27015 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت كوهپايه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / اصفهانپرديس شهيد باهنر 

  27016 آموزش ابتدايي 2 مرد خدمت گلپايگان
محـل/خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار،   / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27017 آموزش ابتدايي 5 مرد خدمت باغبادران
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27018 آموزش ابتدايي 7 مرد خدمت شاهين شهر
11 مرد محل خدمت سميرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ باهنر اصفهانپرديس شهيد    27019 آموزش ابتدايي

18 مرد آباد محل خدمت نجف/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ پرديس شهيد باهنر اصفهان   27020 آموزش ابتدايي
  27021 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت امامزاده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  27022 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت نطنز/نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  27023 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت آران وبيدگل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  27024 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت زواره/شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27025 آموزش ابتدايي 2 مرد خدمت برخوار
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27026 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت بن رود
محـل/فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت     اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار،  / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27027 آموزش ابتدايي 6 مرد خدمت بوئين ومياندشت
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27028 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت جلگه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27029 آموزش ابتدايي 6 مرد خدمت پيربكران
  27030 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت تيران و كرون/آباد كرون، نجفاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  27031 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت نائين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27032 آموزش ابتدايي 2 مرد خدمت زرين شهر
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

14 مرد خدمت جي   27033 آموزش ابتدايي
  27034 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت اردستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  27035 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت خوروبيابانك/بيابانكاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  27096 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت كاشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  27097 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت سميرم/بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  27098 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت مباركه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسـار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت      / باهنر اصفهانپرديس شهيد 
  27099 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد خدمت فريدن

محـل/برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  27100 آموزش كودكان استثنايي 2 مرد 2ناحيه . خدمت اصفهان

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  27101 كودكان استثناييآموزش  1 مرد خدمت جرقويه سفلي



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  43 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 اصفهانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
محـل/برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان     اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه،  / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27102 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد خدمت خميني شهر
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27103 استثناييآموزش كودكان  1 مرد خدمت باغبادران
  27104 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت آران وبيدگل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
محـل/شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27105 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد خدمت جرقويه عليا
  27106 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت تيران و كرون/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27107 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت امامزاده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ شهيد باهنر اصفهانپرديس 
محـل/شـهر، فالورجـان، لنجـان   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي    / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27108 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 3ناحيه . خدمت اصفهان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27109 استثناييآموزش كودكان  2 مرد 5ناحيه . خدمت اصفهان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27110 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد خدمت زرين شهر
محـل/شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27111 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد خدمت شاهين شهر
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27112 آموزش كودكان استثنايي 2 مرد 4ناحيه . خدمت اصفهان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27113 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد خدمت فالورجان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / اصفهانپرديس شهيد باهنر 

  27114 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد خدمت فوالدشهر
  27115 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد آباد دمت نجفمحل خ/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  22543 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت سميرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
محـل/شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجـان، لنجـان  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  22544 آموزش تاريخ 1 مرد خدمت پيربكران
  22545 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت مباركه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجـان، لنجـان  / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  22546 آموزش تاريخ 1 مرد خدمت شاهين شهر
  22547 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت اردستان/آران و بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجـان، لنجـان  / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  22548 آموزش تاريخ 1 مرد خدمت برخوار
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

  22516 آموزش الهيات 1  زن خدمت كوهپايه
  22517 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت آران وبيدگل/ل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگ/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22518 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت تيران و كرون/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان اولويت پذيرش با / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22519 آموزش الهيات 2  زن خدمت فوالدشهر
  22520 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت نطنز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22521 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت اردستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22522 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت شهرضا/دهاقان، سميرماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشت/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22523 آموزش الهيات 1  زن خدمت فريدن
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشت/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22524 آموزش الهيات 1  زن خدمت بوئين ومياندشت
محـل/گلپايگان، بوئين و مياندشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر،/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22525 آموزش الهيات 1  زن خدمت خوانسار
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22526 آموزش الهيات 1  زن خدمت پيربكران
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

  22527 آموزش الهيات 3  زن خدمت زرين شهر
محـل/شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22528 آموزش الهيات 3  زن خدمت خميني شهر
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22529 آموزش الهيات 1  زن خدمت ميمه

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22530 آموزش الهيات 3  زن خدمت فالورجان

محـل/اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22531 آموزش الهيات 1  زن خدمت جي

  22532 آموزش الهيات 3  زن محل خدمت كاشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشت/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

  22533 آموزش الهيات 1  زن خدمت گلپايگان
محـل/شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22534 آموزش الهيات 2  زن خدمت شاهين شهر
  22535 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت مباركه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22536 آموزش الهيات 5  زن آباد محل خدمت نجف/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22537 آموزش الهيات 1  زن اغبادرانخدمت ب
  22538 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت زواره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22539 آموزش الهيات 2  زن خدمت برخوار
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن خدمت پيربكران 22615  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3  زن خدمت جي 22616  

محـل/با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان  اولويت پذيرش/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن خدمت باغبادران 22617  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن مباركهمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 22618  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4  زن محل خدمت كاشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 22619  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت امامزاده/داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 22620  
زبان و ادبيات فارسيآموزش  1  زن محل خدمت آران وبيدگل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 22621  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن خدمت شاهين شهر 22622  



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  44 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 اصفهانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
آموزش زبان و ادبيات فارسي 7  زن آباد محل خدمت نجف/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 22623  

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشت/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن خدمت فريدون شهر 22624  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت شهرضا/شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 22625  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت سميرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 22626  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشت/ اصفهان )س(الزهرا پرديس فاطمه

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن خدمت چادگان 22627  
محـل/يمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو م/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

آموزش زبان و ادبيات فارسي 4  زن خدمت خميني شهر 22628  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت دهاقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 22629  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت خوروبيابانك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/ اصفهان) س(الزهرا فاطمه پرديس 22630  
محـل/گلپايگان، بوئين و مياندشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن خدمت گلپايگان 22631  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
فارسيآموزش زبان و ادبيات  3  زن خدمت برخوار 22632  
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن خدمت فالورجان 22633  
محـل/بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان اولويت پذيرش با داوطلبان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن خدمت فوالدشهر 22634  
محـل/لنجـان  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان،/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

13  زن خدمت خميني شهر   27036 آموزش ابتدايي
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشت/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27037 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت خوانسار
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27038 آموزش ابتدايي 2  زن خدمت بن رود
  27039 آموزش ابتدايي 1  زن نائينمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27040 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت جرقويه عليا
محـل/داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان اولويت پذيرش با / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

13  زن خدمت شاهين شهر   27041 آموزش ابتدايي
محـل/لنجـان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27042 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت كوهپايه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشت/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27043 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت چادگان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
13  زن خدمت جي   27044 آموزش ابتدايي

محـل/الورجان، لنجـان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، ف/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27045 آموزش ابتدايي 2  زن خدمت جلگه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27046 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت جرقويه سفلي
  27047 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت دهاقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27048 آموزش ابتدايي 2  زن خدمت پيربكران
  27049 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سميرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27050 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت خوروبيابانك/نايين، خور و بيابانكاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشت/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27051 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت بوئين ومياندشت
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشت/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

  27052 آموزش ابتدايي 2  زن خدمت فريدن
23  زن آباد محل خدمت نجف/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه   27053 آموزش ابتدايي
  27054 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت زواره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27055 آموزش ابتدايي 7  زن خدمت زرين شهر
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشت/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27056 آموزش ابتدايي 2  زن فريدون شهر خدمت
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27057 آموزش ابتدايي 9  زن خدمت فالورجان
محـل/با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان اولويت پذيرش / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27058 آموزش ابتدايي 4  زن خدمت فوالدشهر
11  زن محل خدمت كاشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه   27059 آموزش ابتدايي
  27060 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت تيران و كرون/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27061 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت نطنز/بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بوئين و مياندشت/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27062 آموزش ابتدايي 5  زن خدمت گلپايگان
  27063 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت مباركه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 

محـل/فالورجان، لنجـان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27064 آموزش ابتدايي 3  زن خدمت برخوار
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27065 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت ميمه

  27066 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت شهرضا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27067 آموزش ابتدايي 6  زن خدمت باغبادران
  27068 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت آران وبيدگل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27069 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت امامزاده/شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27070 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت اردستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  27116 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 5ناحيه . خدمت اصفهان
  27117 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت آران وبيدگل/كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجـان / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27118 كودكان استثناييآموزش  1  زن خدمت خميني شهر
  27119 آموزش كودكان استثنايي 1  زن آباد محل خدمت نجف/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27120 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت كاشان/بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22554 آموزش جغرافيا 1  زن خدمت برخوار



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  45 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 اصفهانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  22555 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت آران وبيدگل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22556 آموزش جغرافيا 1  زن آباد محل خدمت نجف/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/ميمه، برخوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22557 آموزش جغرافيا 1  زن خدمت جلگه
  22653 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت آران وبيدگل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22654 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت اردستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ يزد) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  22655 آموزش علوم اجتماعي 1  زن آباد محل خدمت نجف/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان     / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22656 آموزش علوم اجتماعي 2  زن خدمت خميني شهر
محـل/داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت    اولويت پذيرش با / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22657 آموزش علوم اجتماعي 1  زن خدمت خوانسار
محـل/لنجـان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان،     / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22658 آموزش علوم اجتماعي 1  زن خدمت برخوار
  22659 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت نائين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان     اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22660 آموزش علوم اجتماعي 2  زن خدمت جي

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت    / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22661 آموزش علوم اجتماعي 1  زن خدمت گلپايگان
  22662 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت مهردشت/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/فريدونشـهر، گلپايگـان، بـوئين و مياندشـت    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22663 آموزش علوم اجتماعي 1  زن خدمت بوئين ومياندشت
  22664 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت تيران و كرون/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان     / يزد) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  22665 آموزش علوم اجتماعي 1  زن خدمت باغبادران

  22666 آموزش علوم اجتماعي 3  زن محل خدمت كاشان/بيدگل، اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان     / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22667 آموزش علوم اجتماعي 1  زن خدمت فوالدشهر
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان     / يزد) س(الزهرا فاطمهپرديس 

  22668 آموزش علوم اجتماعي 1  زن خدمت فالورجان
  22669 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت شهرضا/دهاقان، سميرماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22670 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت زواره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان     اولويت پذيرش با / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22671 آموزش علوم اجتماعي 2  زن خدمت شاهين شهر
  22672 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت سميرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22675 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن آباد محل خدمت نجف/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف/ پرديس كوثر ياسوج
محـل خـدمت/خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخـوار،  / پرديس كوثر ياسوج

  22676 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن باغبادران
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان     / پرديس كوثر ياسوج

  22677 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن خميني شهر
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان     / پرديس كوثر ياسوج

  22678 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن فالورجان
  22679 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت كاشان/اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، / پرديس كوثر ياسوج
  22680 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت شهرضا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ پرديس كوثر ياسوج

 مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
  22681 آموزش الهيات 3 مرد  محل خدمت ساوجبالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ طالقاني قماله پرديس آيت
  22682 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  22683 آموزش الهيات 4 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ طالقاني قماله پرديس آيت
  22684 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  22685 آموزش الهيات 6 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ طالقاني قماله پرديس آيت
  22686 آموزش الهيات 5 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  22687 آموزش الهيات 7 مرد 4ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ طالقاني قماله پرديس آيت

  22760 آموزش مشاوره و راهنمايي 5 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ رشت) ع(پرديس امام علي
  22761 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ رشت) ع(علي پرديس امام

  22762 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ رشت) ع(پرديس امام علي
  22763 آموزش مشاوره و راهنمايي 5 مرد 4ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ رشت) ع(پرديس امام علي
  22764 و راهنمايي آموزش مشاوره 5 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ رشت) ع(پرديس امام علي
  22765 آموزش مشاوره و راهنمايي 5 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ رشت) ع(پرديس امام علي
  22766 آموزش مشاوره و راهنمايي 5 مرد محل خدمت ساوجبالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ رشت) ع(پرديس امام علي
  27145 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ رشت) ع(پرديس امام علي
  27146 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد ساوجبالغ محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ رشت) ع(پرديس امام علي
  27147 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ رشت) ع(پرديس امام علي
  27148 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 2ناحيه . خدمت كرجمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ رشت) ع(پرديس امام علي
  27149 آموزش كودكان استثنايي 3 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ رشت) ع(پرديس امام علي
  27150 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 4ناحيه . محل خدمت كرج/فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، / رشت) ع(پرديس امام علي
  27151 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ رشت) ع(پرديس امام علي

  22695 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت ساوجبالغ/شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس اميركبير كرج
  22696 آموزش تاريخ 2  زن 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس اميركبير كرج
  22697 آموزش تاريخ 2  زن 2ناحيه . محل خدمت كرج/فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، / پرديس اميركبير كرج
  22698 آموزش تاريخ 1  زن 4ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس اميركبير كرج
  22706 آموزش جغرافيا 2  زن 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس اميركبير كرج
  22707 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس اميركبير كرج
  22708 آموزش جغرافيا 1  زن 4ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس اميركبير كرج
  22709 آموزش جغرافيا 1  زن 2ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس اميركبير كرج
  22710 آموزش جغرافيا 1  زن 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس اميركبير كرج
  22711 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت ساوجبالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس اميركبير كرج
  22746 آموزش علوم اجتماعي 5  زن 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس اميركبير كرج
  22747 آموزش علوم اجتماعي 2  زن 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس اميركبير كرج
  22748 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت ساوجبالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس اميركبير كرج
  22749 آموزش علوم اجتماعي 3  زن 2ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس اميركبير كرج
  22750 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس اميركبير كرج
  22751 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ پرديس اميركبير كرج
  22752 آموزش علوم اجتماعي 4  زن 4ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس اميركبير كرج

  22767 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر رشت بنتپرديس 
  22768 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن 2ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر رشت پرديس بنت



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  46 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 البرزمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  22769 مشاوره و راهنماييآموزش  1  زن 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  22770 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  22771 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن 4 ناحيه. محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  22688 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  22689 آموزش الهيات 8  زن 3ناحيه . كرجمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  22690 آموزش الهيات 8  زن 2ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  22691 آموزش الهيات 6  زن 4ناحيه  .محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  22692 آموزش الهيات 1  زن 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  22693 آموزش الهيات 2  زن ساوجبالغمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  22694 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن اشتهاردمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت 22732  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت 22733  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 8  زن 4ناحيه . محل خدمت كرج/كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / الهدي صدر قزوينپرديس بنت 22734  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3  زن 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت 22735  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3  زن 2ناحيه . محل خدمت كرج/داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با / الهدي صدر قزوينپرديس بنت 22736  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت 22737  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ساوجبالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ قزوينالهدي صدر پرديس بنت 22738  
  27152 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ساوجبالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  27153 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  27154 كودكان استثناييآموزش  1  زن محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  27155 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 4ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  27156 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 2 ناحيه. محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  27157 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  27158 آموزش كودكان استثنايي 7  زن 3ناحيه . خدمت كرجمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت

  22699 آموزش تاريخ 2 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22700 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت نظرآباد/شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22701 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22702 آموزش تاريخ 2 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرج/داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22703 آموزش تاريخ 2 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22704 آموزش تاريخ 2 مرد محل خدمت ساوجبالغ/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغاولويت / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22705 آموزش تاريخ 1 مرد 4ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج

  22712 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت ساوجبالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ كرجپرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي 
  22713 آموزش جغرافيا 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج

  22714 آموزش جغرافيا 2 مرد 4ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ ابوالقاسم فردوسي كرجپرديس حكيم 
  22715 آموزش جغرافيا 1 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22716 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22717 جغرافياآموزش  1 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22718 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22753 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22754 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22755 آموزش علوم اجتماعي 3 مرد محل خدمت ساوجبالغ/نظرآباد، ساوجبالغاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22756 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22757 آموزش علوم اجتماعي 3 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرج/داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  22758 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج

  22759 آموزش علوم اجتماعي 3 مرد 4ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ كرج پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي
56 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس دكتر شريعتي ساري   27121 آموزش ابتدايي

57 مرد 4ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ ساريپرديس دكتر شريعتي    27122 آموزش ابتدايي
52 مرد محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس دكتر شريعتي ساري   27123 آموزش ابتدايي

49 مرد محل خدمت ساوجبالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ ساريپرديس دكتر شريعتي    27124 آموزش ابتدايي
11 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس دكتر شريعتي ساري   27125 آموزش ابتدايي

34 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ ساريپرديس دكتر شريعتي    27126 آموزش ابتدايي
13 مرد محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ پرديس دكتر شريعتي ساري   27127 آموزش ابتدايي

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ قزوينپرديس شهيد رجايي  22739  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس شهيد رجايي قزوين 22740  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 5 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس شهيد رجايي قزوين 22741  
زبان و ادبيات فارسيآموزش  7 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس شهيد رجايي قزوين 22742  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس شهيد رجايي قزوين 22743  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد ساوجبالغمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس شهيد رجايي قزوين 22744  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 7 مرد 4ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس شهيد رجايي قزوين 22745  
  22719 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت ساوجبالغ/نظرآباد، ساوجبالغاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد مفتح شهرري
  22720 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  22721 آموزش زبان عربي 4 مرد 4ناحيه . محل خدمت كرج/كرج، فرديس اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  22722 آموزش زبان عربي 2 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  22723 آموزش زبان عربي 4 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرج/كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد مفتح شهرري
  22724 آموزش زبان عربي 3 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس شهيد مفتح شهرري

53  زن 4ناحيه . محل خدمت كرج/كرج، فرديس اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه   27128 آموزش ابتدايي
11  زن محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه   27129 آموزش ابتدايي
19  زن 1ناحيه . محل خدمت كرج/شهرستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه   27130 آموزش ابتدايي
18  زن محل خدمت ساوجبالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه   27131 آموزش ابتدايي
43  زن 3ناحيه . محل خدمت كرج/بومي شهرستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه   27132 آموزش ابتدايي
  27133 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
41  زن 2ناحيه . محل خدمت كرج/بومي شهرستانهاي كرج، فرديس اولويت پذيرش با داوطلبان/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه   27134 آموزش ابتدايي

  22725 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ پرديس نسيبه تهران
  22726 آموزش زبان عربي 2  زن 2ناحيه . محل خدمت كرج/شهرستانهاي كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس نسيبه تهران
  22727 آموزش زبان عربي 3  زن 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس نسيبه تهران
  22728 آموزش زبان عربي 2  زن 4ناحيه . محل خدمت كرج/كرج، فرديساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس نسيبه تهران
  22729 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس نسيبه تهران
  22730 آموزش زبان عربي 3  زن محل خدمت ساوجبالغ/ساوجبالغاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، / پرديس نسيبه تهران
  22731 آموزش زبان عربي 1  زن 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس نسيبه تهران

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
13  زن  محل خدمت ايالم/داوطلبان بومي شهرستان ايالماولويت پذيرش با / ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر   27159 آموزش ابتدايي
  27160 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت دهلران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/ ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر
  27161 آموزش ابتدايي 1  زن آباد محل خدمت زرين/دهلران اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان/ ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر
  27162 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سيروان/ ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  47 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 ايالممخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ داوطلبان بومي مخصوص يا اولويت پذيرش / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  27163 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت موسيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/ ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر
  27164 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت هليالنمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چرداول/ ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر
  27165 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ملكشاهي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ملكشاهي/ ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر
  27166 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت مهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/ ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر
  27167 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت آبدانان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/ ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر
  27168 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت دره شهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره شهر/ ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر
  27169 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت چرداول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چرداول/ ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر
  27170 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت ايوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/ ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر
  27171 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بدره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بدره/ ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر
  27172 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت چوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/ ايالم) ع(صادقپرديس امام جعفر

  22772 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت هليالن/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چرداولاولويت / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22773 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت موسيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22774 آموزش الهيات 8 مرد محل خدمت ايالم/بومي شهرستان ايالماولويت پذيرش با داوطلبان / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22779 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت ايالم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن مهرانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/ پرديس شهيد باهنر همدان 22781  

  22785 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت مهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  22786 آموزش علوم اجتماعي 3 مرد محل خدمت ايالم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  22788 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت مهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  22789 مشاوره و راهنماييآموزش  1 مرد محل خدمت دره شهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره شهر/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  22790 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت آبدانان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  22791 و راهنمايي آموزش مشاوره 2 مرد محل خدمت ايالم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  22792 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت چرداول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چرداول/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  22793 راهنماييآموزش مشاوره و  2 مرد محل خدمت دهلران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  22787 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت هليالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چرداول/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت مهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/ پرديس شهيد مدرس ايالم 22782  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ايوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/ پرديس شهيد مدرس ايالم 22783  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 8 مرد محل خدمت ايالم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/ پرديس شهيد مدرس ايالم 22784  

  27173 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت آبدانان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/ مدرس ايالمپرديس شهيد 
  27174 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت مهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  27175 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت هليالن/داوطلبان بومي شهرستان چرداولاولويت پذيرش با / پرديس شهيد مدرس ايالم
  27176 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت موسيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  27177 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت ملكشاهيمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ملكشاهي/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  27178 آموزش ابتدايي 1 مرد آباد محل خدمت زرين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  27179 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت ايوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  27180 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت بدره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بدره/ پرديس شهيد مدرس ايالم
27 مرد محل خدمت ايالم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/ پرديس شهيد مدرس ايالم   27181 آموزش ابتدايي
  27182 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت سيروان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سيرواناولويت / پرديس شهيد مدرس ايالم
  27183 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت دهلران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  27184 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت دره شهر/شهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  27185 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت چرداول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چرداول/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  27186 ابتداييآموزش  1 مرد محل خدمت چوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/ پرديس شهيد مدرس ايالم
  27195 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت دهلران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/ پرديس عالمه اميني تبريز
  27196 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت هليالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چرداول/ پرديس عالمه اميني تبريز
  27197 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ايالم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/ پرديس عالمه اميني تبريز

  22775 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت مهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22776 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت دره شهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره شهر/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22777 آموزش الهيات 3  زن محل خدمت چرداول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چرداول/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22778 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت سيروان/داوطلبان بومي شهرستان سيرواناولويت پذيرش با / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22780 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت بدره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بدره/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22794 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت ايوان/ايواناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22795 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت دهلران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22796 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت چرداول/چرداولاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22797 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت مهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27198 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ايالم/ايالماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
  22820 آموزش تاريخ 1  زن  محل خدمت كاكي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  22821 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت شبانكاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  22822 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت دلوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  22823 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  22893 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  22894 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  22895 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت عسلويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت

  22896 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت كنگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر بنتپرديس 
  22897 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  22898 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت دشتستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  22899 اجتماعيآموزش علوم  1  زن محل خدمت شبانكاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  22900 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت گناوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  22901 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  27199 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بردخون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  27200 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت كاكي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  27201 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت جم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  27202 آموزش ابتدايي 3  زن بندرريگمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
12  زن محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت   27203 آموزش ابتدايي
12  زن محل خدمت كنگان/ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت   27204 آموزش ابتدايي
15  زن محل خدمت عسلويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت   27205 آموزش ابتدايي
  27206 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت آبپخش/دشتستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  27207 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  27208 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت دير/عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  27209 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت تنگستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  27210 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت دلوار/شهرستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  27211 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت خارك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
18  زن محل خدمت دشتستان/دشتستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت   27212 آموزش ابتدايي
  27213 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
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  فصل دوم  48 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 بوشهرمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ بومي مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  27214 آموزش ابتدايي 9  زن محل خدمت گناوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  27215 آموزش ابتدايي 7  زن خدمت ديلممحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  27216 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت شبانكاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت

  22833 آموزش جغرافيا 2 مرد محل خدمت دشتي/ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22834 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22835 آموزش جغرافيا 1 مرد شبانكارهمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22836 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22837 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت دشتستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22838 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت جم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22839 آموزش جغرافيا 1 مرد خدمت بوشهرمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22840 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت تنگستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22841 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت دلوار/تنگستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22842 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت كنگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22843 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت دير/شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22850 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22851 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت كنگان/داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22852 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت جم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  22853 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بردخون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اهواز) ص(اكرمپرديس حضرت رسول 
  22854 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت خارك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22855 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت دلوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22856 عربي آموزش زبان 3 مرد محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22857 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت دشتستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22858 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت گناوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22859 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22860 زبان عربيآموزش  1 مرد محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  22798 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت كنگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  22799 آموزش الهيات 1  زن دشتيمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  22800 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت دشتستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  22801 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  22802 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  22803 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت تنگستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس شهيد باهنر شيراز

  22804 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت جم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ شيرازپرديس شهيد باهنر 
  22805 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس شهيد باهنر شيراز

  22806 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت شبانكاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ شيرازپرديس شهيد باهنر 
  22807 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت ديلم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  22808 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت عسلويه/داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر شيراز
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس شهيد باهنر شيراز 22868  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت كنگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد باهنر شيراز 22869  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت دلوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس شهيد باهنر شيراز 22870  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت عسلويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد باهنر شيراز 22871  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  1  زن محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس شهيد باهنر شيراز 22872  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ديلم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ پرديس شهيد باهنر شيراز 22873  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  1  زن محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس شهيد باهنر شيراز 22874  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد باهنر شيراز 22875  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن تنگستانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس شهيد باهنر شيراز 22876  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت گناوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ پرديس شهيد باهنر شيراز 22877  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت كاكي/كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، / پرديس شهيد باهنر شيراز 22878  

  22809 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت دشتستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  22810 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت كاكي/عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  22811 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت عسلويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  22812 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت كنگان/داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با / پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  22813 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  22814 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ديلم/داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلماولويت پذيرش با / پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  22815 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  22816 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت دشتي/بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  22817 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت دلوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  22818 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت شبانكاره/داوطلبان بومي شهرستان دشتستاناولويت پذيرش با / پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  22819 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت گناوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت دلوار/شهرستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي شيراز 22879  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ديلم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ پرديس شهيد رجايي شيراز 22880  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت تنگستان/داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي شيراز 22881  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت دشتستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس شهيد رجايي شيراز 22882  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت سعدآباد/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستاناولويت / پرديس شهيد رجايي شيراز 22883  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس شهيد رجايي شيراز 22884  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت كنگان/با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش / پرديس شهيد رجايي شيراز 22885  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس شهيد رجايي شيراز 22886  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت عسلويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ رجايي شيرازپرديس شهيد  22887  
زبان و ادبيات فارسيآموزش  1 مرد محل خدمت جم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد رجايي شيراز 22888  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت كاكي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد رجايي شيراز 22889  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت دير/كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، / پرديس شهيد رجايي شيراز 22890  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد رجايي شيراز 22891  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت گناوه/داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلماولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي شيراز 22892  
  27268 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت كنگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد رجايي شيراز

  27269 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت كاكي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ شيرازپرديس شهيد رجايي 
  27270 استثناييآموزش كودكان  1 مرد محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  27271 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ديلم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  27272 استثناييآموزش كودكان  1 مرد محل خدمت گناوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  27273 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  27274 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت شبانكاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  27275 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  27276 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  27277 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت دشتستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس شهيد رجايي شيراز

  22902 علوم اجتماعيآموزش  2 مرد محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22903 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بندرريگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
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 بوشهرمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  22904 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22905 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد خدمت كنگانمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22906 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت عسلويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22907 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كاكي/شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22908 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22909 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت دشتستان/داوطلبان بومي شهرستان دشتستاناولويت پذيرش با / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22910 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت دلوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22911 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت تنگستان/داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت پذيرش با / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22912 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22913 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت گناوه/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلماولويت / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22914 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت جم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  22915 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بندرريگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ بوشهرپرديس عالمه طباطبائي 
  22916 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت جم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22917 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت كنگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22918 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد محل خدمت عسلويه/ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22919 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت خارك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22920 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت بوشهر/شهرستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22921 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22922 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت شبانكاره/بومي شهرستان دشتستان اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22923 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22924 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت دلوار/داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت پذيرش با / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22925 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد محل خدمت دشتستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22926 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت ديلم/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلماولويت / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22927 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت گناوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  22928 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت كاكي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ بوشهرپرديس عالمه طباطبائي 
  22929 مشاوره و راهنماييآموزش  2 مرد محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  22930 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت تنگستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
27 مرد محل خدمت دشتستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   27217 آموزش ابتدايي
11 مرد محل خدمت تنگستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   27218 آموزش ابتدايي
  27219 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  27220 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت خارك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
11 مرد محل خدمت دلوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   27221 آموزش ابتدايي
  27222 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت بندرريگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  27223 آموزش ابتدايي 3 مرد بردخونمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
23 مرد محل خدمت عسلويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   27224 آموزش ابتدايي
  27225 آموزش ابتدايي 9 مرد خدمت شبانكارهمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  27226 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
15 مرد محل خدمت گناوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   27227 آموزش ابتدايي
  27228 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت جم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
17 مرد بوشهرمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   27229 آموزش ابتدايي
  27230 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت كاكي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
13 مرد محل خدمت دشتي/كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   27231 آموزش ابتدايي
  27232 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت دير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
11 مرد محل خدمت ديلم/شهرستانهاي گناوه، ديلماولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   27233 آموزش ابتدايي
16 مرد محل خدمت كنگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   27234 آموزش ابتدايي
  22824 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت آبپخش/داوطلبان بومي شهرستان دشتستاناولويت پذيرش با / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  22825 آموزش تاريخ 2 مرد محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  22826 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت كنگان/داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير اولويت پذيرش با/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  22827 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  22828 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت دلوار/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  22829 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت دشتستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  22830 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت دير/داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  22831 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  22832 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت كاكي/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير اولويت/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  27278 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت كاكي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27279 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اصفهان) س(الزهرا فاطمه پرديس

  27280 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت دير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27281 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بردخون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27282 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت گناوه/گناوه، ديلماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27283 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت عسلويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27284 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بندرريگ/داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم اولويت پذيرش با/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27285 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ديلم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27286 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت شبانكاره/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان اولويت/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27287 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27288 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت دشتستان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستاناولويت / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27289 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27290 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بوشهر/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27291 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت خارك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22844 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت كنگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22845 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت تنگستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22846 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ اهواز) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  22847 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  22848 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اهواز) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  22849 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت دلوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22861 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22862 عربيآموزش زبان  1  زن محل خدمت كنگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22863 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت شبانكاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22864 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت دلوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22865 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22866 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت ديلم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22867 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22931 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن خدمت بردخونمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22932 آموزش مشاوره و راهنمايي 3  زن محل خدمت عسلويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22933 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت دشتي/داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با / بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  50 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 بوشهرمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  22934 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت كنگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ بندرعباس) س(الزهرا فاطمهپرديس 

  22935 مشاوره و راهنماييآموزش  1  زن محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22936 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت تنگستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22937 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت خارك/تنگستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، / بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22938 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت دير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22939 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت گناوه/داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم اولويت پذيرش با/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22940 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت دشتستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22941 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22942 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ديلم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22943 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت كاكي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22944 راهنماييآموزش مشاوره و  1  زن محل خدمت دلوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22945 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  22946 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بندرريگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
  22998 آموزش تاريخ 1  زن  محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس اميركبير كرج
  22999 آموزش تاريخ 1  زن 1محل خدمت بهارستان /داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با / پرديس اميركبير كرج
  23000 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت رباط كريم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس اميركبير كرج
  23001 آموزش تاريخ 2  زن 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس اميركبير كرج
  23002 آموزش تاريخ 1  زن 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس اميركبير كرج
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس اميركبير كرج

  23003 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت پاكدشت/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23004 آموزش تاريخ 1  زن 16منطقه . محل خدمت تهران/داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با / پرديس اميركبير كرج
  23005 آموزش تاريخ 2  زن 19منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس اميركبير كرج
  23006 آموزش تاريخ 2  زن محل خدمت شهريار/داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با / پرديس اميركبير كرج
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس اميركبير كرج

  23007 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت قرچك/فشاپويه، كهريزكشهرري، 
  22947 آموزش الهيات 2  زن 19منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  22948 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت قرچك/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين،       )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  22949 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت فيروزكوه/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
  22950 آموزش الهيات 5  زن 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  22951 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت فشافويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر)/ ورامين(پيشواپرديس زينبيه 
  22952 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت شهريار/بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
محل خدمت بهارستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  22953 آموزش الهيات 1  زن 2
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  22954 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت پاكدشت/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه،   )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  22955 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت پرديس/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
  22956 آموزش الهيات 2  زن 18منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  22957 آموزش الهيات 2  زن 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
پاكدشـت، پيشـوا، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك،       )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  22958 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت دماوند/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  22959 آموزش الهيات 1  زن خدمت پيشوا محل/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي مـالرد، شـهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر        )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  22960 آموزش الهيات 1  زن اسالمشهر
محـل خـدمت/شهرسـتانهاي مـالرد، شـهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر         اولويت پذيرش با داوطلبان بومي)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  22961 آموزش الهيات 1  زن شهرقدس
محـل خـدمت ربـاط/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارسـتان، اسالمشـهر  )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  22962 الهياتآموزش  1  زن كريم
  22963 آموزش الهيات 3  زن 14منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس،      )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  22964 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت ورامين/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
  22965 آموزش الهيات 2  زن 16منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،)/ ورامين(پيشواپرديس زينبيه 
  22966 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت جوادآباد/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك

شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  22967 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت رودهن/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك

محل خدمت بهارستان/اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  22968 آموزش الهيات 1  زن 1

  22969 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
محـل خـدمت/داوطلبان بومي شهرسـتانهاي مـالرد، شـهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر         اولويت پذيرش با)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  22970 آموزش الهيات 1  زن كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  27292 آموزش ابتدايي 9  زن محل خدمت پيشوا/شهرري، فشاپويه، كهريزك جوادآباد،
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  27293 ابتدايي آموزش 7  زن محل خدمت فيروزكوه/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  27294 آموزش ابتدايي 9  زن محل خدمت قرچك/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
محـل خـدمت/پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي مـالرد، شـهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر        اولويت )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  27295 آموزش ابتدايي 6  زن كهريزك
10  زن ردمحل خدمت مال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا   27296 آموزش ابتدايي
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  27297 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت ورامين/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
14  زن محل خدمت شهريار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر)/ ورامين(پيشواپرديس زينبيه    27298 آموزش ابتدايي

محـل خـدمت/بهارسـتان، اسالمشـهر  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي مـالرد، شـهريار، قـدس، ربـاط كـريم،       )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
10  زن شهرقدس   27299 آموزش ابتدايي

  27300 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت فشافويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

13  زن محل خدمت پرديس/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك   27301 آموزش ابتدايي
محل خدمت بهارستان/شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

12  زن 1   27302 آموزش ابتدايي



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  51 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 تهرانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  27303 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت جوادآباد/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي  )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  27304 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت دماوند/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
حـل خـدمت ربـاطم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارسـتان، اسالمشـهر  )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

14  زن كريم   27305 آموزش ابتدايي
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  27306 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت رودهن/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
محل خدمت بهارستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر)/ ورامين(زينبيه پيشواپرديس 

12  زن 2   27307 آموزش ابتدايي
پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن،     )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

12  زن محل خدمت پاكدشت/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك   27308 آموزش ابتدايي
  23008 تاريخآموزش  1 مرد محل خدمت كهريزك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران
  23009 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران
محـل خـدمت ربـاط/رباط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، / پرديس شهيد چمران تهران

  23010 آموزش تاريخ 2 مرد كريم
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23011 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت پرديس/شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23012 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت پاكدشت/شهرري، فشاپويه، كهريزك
محل خدمت بهارسـتان/با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش / پرديس شهيد چمران تهران

  23013 آموزش تاريخ 1 مرد 1
محل خدمت شهرقدس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران   23014 آموزش تاريخ 1 مرد
محل خدمت اسالمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران   23015 آموزش تاريخ 1 مرد
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد چمران تهران
  23016 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت قرچك/شهرري، فشاپويه، كهريزك
پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، / پرديس شهيد چمران تهران
  23017 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت ورامين/شهرري، فشاپويه، كهريزك
محل خدمت بهارسـتان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران

  23018 آموزش تاريخ 1 مرد 2
  23019 آموزش تاريخ 2 مرد محل خدمت شهريار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ چمران تهرانپرديس شهيد 

  23020 آموزش تاريخ 2 مرد 16منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23021 آموزش تاريخ 1 مرد 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23022 آموزش تاريخ 1 مرد 18منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23023 آموزش تاريخ 4 مرد 19منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23024 آموزش تاريخ 3 مرد 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23025 آموزش تاريخ 1 مرد 14منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23026 آموزش جغرافيا 4 مرد 15منطقه . تهرانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23027 آموزش جغرافيا 1 مرد 14منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23028 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت كهريزك/قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، / پرديس شهيد چمران تهران
  23029 آموزش جغرافيا 1 مرد 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23030 آموزش جغرافيا 2 مرد 16منطقه . محل خدمت تهران/داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با / پرديس شهيد چمران تهران
  23031 آموزش جغرافيا 1 مرد 18منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23032 آموزش جغرافيا 3 مرد 19منطقه . محل خدمت تهران/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات اولويت/ پرديس شهيد چمران تهران
محل خدمت اسالمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران   23033 آموزش جغرافيا 1 مرد
  23034 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران
پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، / پرديس شهيد چمران تهران
  23035 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت پاكدشت/شهرري، فشاپويه، كهريزك
محل خدمت بهارسـتان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران

  23036 آموزش جغرافيا 1 مرد 1
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23037 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت قرچك/شهرري، فشاپويه، كهريزك
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت / پرديس شهيد چمران تهران
  23038 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت پرديس/شهرري، فشاپويه، كهريزك
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، / پرديس شهيد چمران تهران
  23039 آموزش جغرافيا 1 مرد 2محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك
محـل خـدمت ربـاط/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر   / پرديس شهيد چمران تهران

  23040 آموزش جغرافيا 1 مرد كريم
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23041 آموزش جغرافيا 1 مرد 1محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك

محل خدمت بهارسـتان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ چمران تهرانپرديس شهيد 
  23042 آموزش جغرافيا 1 مرد 2

  23043 آموزش جغرافيا 2 مرد محل خدمت شهريار/اسالمشهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان،/ پرديس شهيد چمران تهران
محل خدمت شهرقدس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران   23044 آموزش جغرافيا 1 مرد
داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با / پرديس شهيد چمران تهران
  23045 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت ورامين/شهرري، فشاپويه، كهريزك
پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، / پرديس شهيد چمران تهران
  23148 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت رباط كريم/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23149 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد 16منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23150 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت رودهن/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23151 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت شهريار/بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس شهيد چمران تهران
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23152 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت پيشوا/شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23153 علوم اجتماعيآموزش  1 مرد محل خدمت قرچك/شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23154 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت پرديس/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23155 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 18منطقه . محل خدمت تهران/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات اولويت/ پرديس شهيد چمران تهران
  23156 آموزش علوم اجتماعي 4 مرد 19منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران

  23157 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ چمران تهران پرديس شهيد
  23158 اجتماعيآموزش علوم  3 مرد 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23159 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 14منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
1محل خدمت بهارستان/بهارستان، اسالمشهركريم،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط/ پرديس شهيد چمران تهران   23160 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  52 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 تهرانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
محـل خـدمت/بـومي شهرسـتانهاي مـالرد، شـهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر         اولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد چمران تهران

  23161 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد چهاردانگه
  23162 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كهريزك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23163 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 2محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك

محل خدمت شهرقدس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ چمران تهرانپرديس شهيد    23164 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد
قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23165 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 1محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران

  23166 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت ورامين/فشاپويه، كهريزكشهرري، 
محل خدمت اسالمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران   23167 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد
  23168 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران
خدمت بهارسـتان محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران

  23169 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 2
  23170 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت فشافويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران
داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با / پرديس شهيد چمران تهران
  23171 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت پاكدشت/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23188 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 17منطقه . تهران محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23189 آموزش مشاوره و راهنمايي 5 مرد 19منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23190 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 18منطقه . محل خدمت تهران/شهرستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد چمران تهران
  23191 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 16منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23192 آموزش مشاوره و راهنمايي 6 مرد 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  23193 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد 14منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23194 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت قرچك/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23195 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت كهريزك/داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر اولويت پذيرش با/ پرديس شهيد چمران تهران
  23196 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد مالردمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23197 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ورامين/شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23198 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت جوادآباد/شهرري، فشاپويه، كهريزك
وطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با دا/ پرديس شهيد چمران تهران
  23199 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت پيشوا/شهرري، فشاپويه، كهريزك
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، / پرديس شهيد چمران تهران
  23200 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت فيروزكوه/شهرري، فشاپويه، كهريزك
جوادآبـاد، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23201 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت رودهن/شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23202 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد دماوندمحل خدمت /شهرري، فشاپويه، كهريزك
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بـومي شهرسـتانهاي مـالرد، شـهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر         / پرديس شهيد چمران تهران

  23203 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد چهاردانگه
داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با / پرديس شهيد چمران تهران
  23204 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت پرديس/شهرري، فشاپويه، كهريزك
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، / پرديس شهيد چمران تهران
  23205 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت پاكدشت/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23206 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد فشافويهمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران
محل خدمت اسالمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران   23207 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد
محل خدمت بهارسـتان/داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با / پرديس شهيد چمران تهران

  23208 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 1
شهرقدسمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران   23209 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23210 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 2محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
  23211 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 1محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك
محـل خـدمت ربـاط/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر   / پرديس شهيد چمران تهران

  23212 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد كريم
محل خدمت بهارسـتان/اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، / پرديس شهيد چمران تهران

  23213 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 2
  23214 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت شهريار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران

22 مرد 14منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ تهرانپرديس شهيد چمران    27309 آموزش ابتدايي
39 مرد 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران   27310 آموزش ابتدايي

24 مرد 18منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ شهيد چمران تهران پرديس   27311 آموزش ابتدايي
57 مرد 16منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران   27312 آموزش ابتدايي
66 مرد 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران   27313 آموزش ابتدايي
72 مرد 19منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران   27314 آموزش ابتدايي
2محل خدمت شهر ري ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس شهيد چمران تهران   27392 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد
  27393 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت رودهن/استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد چمران تهران
  27394 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ورامين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس شهيد چمران تهران
  27395 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت چهاردانگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس شهيد چمران تهران
  27396 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت دماوند/شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي / پرديس شهيد چمران تهران
  27397 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت فيروزكوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس شهيد چمران تهران
  27398 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت پاكدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس شهيد چمران تهران
  27399 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد اسالمشهرمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس شهيد چمران تهران
  27400 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت پرديس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس شهيد چمران تهران
  27401 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت كهريزك/شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد چمران تهران
  27402 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت شهرقدس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس شهيد چمران تهران
  27403 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 1محل خدمت بهارستان /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس شهيد چمران تهران
  27404 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 2محل خدمت بهارستان /شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز / پرديس شهيد چمران تهران
  27405 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت رباط كريم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس شهيد چمران تهران

  27406 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت فشافويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ چمران تهرانپرديس شهيد 
  27407 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت مالرد/تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، / پرديس شهيد چمران تهران
  27408 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 18منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  27409 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت شهريار/شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد چمران تهران
  27410 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت قرچك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس شهيد چمران تهران
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 تهرانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  27411 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 14منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  27412 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  27413 آموزش كودكان استثنايي 5 مرد 19منطقه . خدمت تهرانمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  27414 آموزش كودكان استثنايي 3 مرد 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران
  27415 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 16منطقه . محل خدمت تهران/شهرستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد چمران تهران
  22971 آموزش الهيات 4 مرد 16منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد مفتح شهرري
داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد، اولويت پذيرش با/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  22972 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت جوادآباد/شهرري، فشاپويه، كهريزك
محل خدمت اسالمشهر/كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط / پرديس شهيد مفتح شهرري   22973 آموزش الهيات 1 مرد
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  22974 الهياتآموزش  1 مرد محل خدمت قرچك/شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  22975 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت فيروزكوه/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  22976 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت فشافويه/داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با / پرديس شهيد مفتح شهرري
  22977 آموزش الهيات 7 مرد 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد مفتح شهرري

محل خدمت شهرقدس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ شهيد مفتح شهرريپرديس    22978 آموزش الهيات 1 مرد
  22979 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت شهريار/اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، / پرديس شهيد مفتح شهرري
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  22980 آموزش الهيات 1 مرد 2محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك
محل خدمت بهارسـتان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  22981 آموزش الهيات 2 مرد 2
پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، / پرديس شهيد مفتح شهرري
  22982 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت پاكدشت/شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  22983 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت رودهن/فشاپويه، كهريزكشهرري، 
محـل خـدمت ربـاط/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارسـتان، اسالمشـهر  / پرديس شهيد مفتح شهرري

  22984 آموزش الهيات 2 مرد كريم
داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با / پرديس شهيد مفتح شهرري
  22985 آموزش الهيات 1 مرد 1محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، / پرديس شهيد مفتح شهرري
  22986 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت پرديس/شهرري، فشاپويه، كهريزك
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بـومي شهرسـتانهاي مـالرد، شـهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر         / پرديس شهيد مفتح شهرري

  22987 آموزش الهيات 1 مرد چهاردانگه
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  22988 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ورامين/شهرري، فشاپويه، كهريزك
با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش / پرديس شهيد مفتح شهرري
  22989 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت پيشوا/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  22990 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت مالرد/، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم/ پرديس شهيد مفتح شهرري
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  22991 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت دماوند/شهرري، فشاپويه، كهريزك
محل خدمت بهارسـتان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  22992 آموزش الهيات 2 مرد 1
  22993 آموزش الهيات 2 مرد 17منطقه . تهرانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  22994 آموزش الهيات 2 مرد 18منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  22995 آموزش الهيات 3 مرد 19منطقه . خدمت تهران محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  22996 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت كهريزك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  22997 آموزش الهيات 6 مرد 14منطقه . محل خدمت تهران/شهرستانهاي تهران، شميرانات اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  23058 آموزش زبان عربي 1 مرد 14منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  23059 آموزش زبان عربي 2 مرد 15منطقه . محل خدمت تهران/داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با / پرديس شهيد مفتح شهرري
  23060 آموزش زبان عربي 2 مرد 16منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  23061 آموزش زبان عربي 2 مرد 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  23062 آموزش زبان عربي 1 مرد 18منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  23063 آموزش زبان عربي 4 مرد 19منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ مفتح شهرريپرديس شهيد 
محل خدمت شهرقدس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري   23064 آموزش زبان عربي 1 مرد
  23065 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت فشافويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد مفتح شهرري
  23066 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت دماوند/شهرري، فشاپويه، كهريزك
خدمت اسالمشهر محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري   23067 آموزش زبان عربي 1 مرد
محل خدمت بهارسـتان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  23068 آموزش زبان عربي 1 مرد 1
محل خدمت بهارسـتان/بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد مفتح شهرري

  23069 آموزش زبان عربي 1 مرد 2
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  23070 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت پاكدشت/فشاپويه، كهريزك شهرري،
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بـومي شهرسـتانهاي مـالرد، شـهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر         / پرديس شهيد مفتح شهرري

  23071 آموزش زبان عربي 1 مرد چهاردانگه
محـل خـدمت ربـاط/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارسـتان، اسالمشـهر  اولويت / پرديس شهيد مفتح شهرري

  23072 آموزش زبان عربي 2 مرد كريم
جوادآبـاد، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا،/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  23073 آموزش زبان عربي 1 مرد 1محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  23074 آموزش زبان عربي 1 مرد 2ر ري ناحيه محل خدمت شه/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23075 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت شهريار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد مفتح شهرري
  23076 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت قرچك/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23077 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت كهريزك/اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، / پرديس شهيد مفتح شهرري
  23078 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري
داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با / پرديس شهيد مفتح شهرري
  23079 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت پرديس/شهرري، فشاپويه، كهريزك
پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، / پرديس شهيد مفتح شهرري
  23080 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت ورامين/شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ورامين/فشاپويه، كهريزكشهرري،  23097  
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري
زبان و ادبيات فارسي آموزش 1 مرد محل خدمت دماوند/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23098  



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  54 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 تهرانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
محـل خـدمت/كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر   اولويت پذيرش با داوطلبان بـومي شهرسـتانهاي مـالرد، شـهريار، قـدس، ربـاط       / پرديس شهيد مفتح شهرري

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد چهاردانگه 23099  
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد جوادآبادمحل خدمت /شهرري، فشاپويه، كهريزك 23100  
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت پيشوا/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23101  
محل خدمت اسالمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد 23102  
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، / پرديس شهيد مفتح شهرري
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت رودهن/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23103  
پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، / پرديس شهيد مفتح شهرري
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت فيروزكوه/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23104  
فارسيآموزش زبان و ادبيات  2 مرد محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري 23105  
محـل خـدمت ربـاط/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارسـتان، اسالمشـهر  / پرديس شهيد مفتح شهرري

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد كريم 23106  
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد مفتح شهرري
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت پاكدشت/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23107  
قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، / پرديس شهيد مفتح شهرري
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت پرديس/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23108  
محل خدمت بهارسـتان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري

زبان و ادبيات فارسيآموزش  2 مرد 2 23109  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت كهريزك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري 23110  
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد مفتح شهرري
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت قرچك/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23111  
ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، / پرديس شهيد مفتح شهرري
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 1محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك 23112  
جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، / پرديس شهيد مفتح شهرري
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 2محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك 23113  
محل خدمت شهرقدس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري فارسيآموزش زبان و ادبيات  1 مرد 23114  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت شهريار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري 23115  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت فشافويه/شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، / پرديس شهيد مفتح شهرري 23116  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 8 مرد 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد مفتح شهرري 23117  

1محل خدمت بهارستان/كريم، بهارستان، اسالمشهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط/ مفتح شهرريپرديس شهيد  آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد 23118  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد 14منطقه  .محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد مفتح شهرري 23119  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد 19منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد مفتح شهرري 23120  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد 18منطقه . محل خدمت تهران/تهران، شميرانات اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ پرديس شهيد مفتح شهرري 23121  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد مفتح شهرري 23122  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد 16منطقه . محل خدمت تهران/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميراناتاولويت / پرديس شهيد مفتح شهرري 23123  
محل خدمت بهارسـتان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري

16 مرد 1   27315 آموزش ابتدايي
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري
11 مرد محل خدمت پيشوا/شهرري، فشاپويه، كهريزك   27316 آموزش ابتدايي
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت / پرديس شهيد مفتح شهرري
10 مرد محل خدمت جوادآباد/شهرري، فشاپويه، كهريزك   27317 آموزش ابتدايي
محل خدمت اسالمشهر/قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، / پرديس شهيد مفتح شهرري 10 مرد   27318 آموزش ابتدايي
محل خدمت بهارسـتان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري

15 مرد 2   27319 آموزش ابتدايي
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ مفتح شهرريپرديس شهيد 

  27320 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت دماوند/شهرري، فشاپويه، كهريزك
فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد مفتح شهرري
16 مرد محل خدمت پاكدشت/شهرري، فشاپويه، كهريزك   27321 آموزش ابتدايي
خدمت شهرقدسمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري 13 مرد   27322 آموزش ابتدايي
محـل خـدمت ربـاط/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارسـتان، اسالمشـهر  / پرديس شهيد مفتح شهرري

20 مرد كريم   27323 آموزش ابتدايي
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد مفتح شهرري
10 مرد محل خدمت رودهن/شهرري، فشاپويه، كهريزك   27324 آموزش ابتدايي
قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، / پرديس شهيد مفتح شهرري
  27325 آموزش ابتدايي 6 مرد 1محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  27326 آموزش ابتدايي 5 مرد 2محل خدمت شهر ري ناحيه /كهريزكشهرري، فشاپويه، 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  27327 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت ورامين/شهرري، فشاپويه، كهريزك
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بـومي شهرسـتانهاي مـالرد، شـهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر         / پرديس شهيد مفتح شهرري

  27328 آموزش ابتدايي 5 مرد چهاردانگه
13 مرد محل خدمت مالرد/كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط / پرديس شهيد مفتح شهرري   27329 آموزش ابتدايي
12 مرد محل خدمت كهريزك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري   27330 آموزش ابتدايي
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت / پرديس شهيد مفتح شهرري
11 مرد محل خدمت قرچك/شهرري، فشاپويه، كهريزك   27331 آموزش ابتدايي
ن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، روده/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  27332 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت فيروزكوه/شهرري، فشاپويه، كهريزك
10 مرد محل خدمت فشافويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري   27333 آموزش ابتدايي
20 مرد محل خدمت شهريار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري   27334 آموزش ابتدايي
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، / پرديس شهيد مفتح شهرري
16 مرد محل خدمت پرديس/شهرري، فشاپويه، كهريزك   27335 آموزش ابتدايي

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر     / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23215 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن فشافويه

محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه   23216 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن
با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، اولويت پذيرش/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23217 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت رودهن/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
دماوند، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23218 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت فيروزكوه/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23219 مشاوره و راهنماييآموزش  4  زن 19منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/  نسيبه تهرانپرديس 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23220 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن 2محل خدمت شهر ري ناحيه /جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،/ سمنان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  23221 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت قرچك/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  55 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 تهرانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / تحصيل  پرديس محل ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر     / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23222 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن كهريزك
محل خـدمت ربـاط/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23223 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن كريم
فيروزكوه، دماوند، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23224 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت پرديس/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
محـل خـدمت/اسالمشـهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان،     / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23225 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن 2بهارستان 
  23226 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن 14منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/  نسيبه تهرانپرديس 

محـل خـدمت/بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر      اولويت پذيرش با داوطلبان/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23227 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن 1بهارستان 

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر     / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23228 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن اسالمشهر
  23229 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ نسيبه تهرانپرديس 

فيروزكوه، دماوند، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23230 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت دماوند/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك

  23231 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن 16منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/  نسيبه تهرانپرديس 
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر     / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23232 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن شهرقدس
بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، اولويت پذيرش با داوطلبان/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23233 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت جوادآباد/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23234 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت پيشوا/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قـدس، ربـاط كـريم، بهارسـتان، اسالمشـهر     / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23235 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن شهريار
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23236 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت پاكدشت/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23237 آموزش مشاوره و راهنمايي 4  زن 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/  نسيبه تهرانپرديس 

قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهـن، پـرديس، ورامـين،    / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23238 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ورامين/جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك

  23046 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس نسيبه تهران

  23047 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت پرديس/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23048 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت شهرقدس/مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس نسيبه تهران
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس نسيبه تهران

  23049 آموزش جغرافيا 1  زن قرچكمحل خدمت /شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23050 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت رباط كريم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران
  23051 آموزش جغرافيا 2  زن محل خدمت شهريار/شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، / پرديس نسيبه تهران
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس نسيبه تهران

  23052 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت پاكدشت/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23053 آموزش جغرافيا 1  زن 1محل خدمت بهارستان /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران
  23054 آموزش جغرافيا 2  زن 19منطقه . محل خدمت تهران/شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، / پرديس نسيبه تهران
  23055 آموزش جغرافيا 2  زن 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران
  23056 آموزش جغرافيا 1  زن 17منطقه . محل خدمت تهران/شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، / پرديس نسيبه تهران
  23057 آموزش جغرافيا 1  زن 16منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران
دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه،/ پرديس نسيبه تهران

  23081 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت پاكدشت/شهرري، فشاپويه، كهريزك
جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،        / پرديس نسيبه تهران

  23082 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت دماوند/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23083 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران
  23084 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت شهريار/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت / پرديس نسيبه تهران
  23085 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت رباط كريم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس نسيبه تهران

  23086 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت قرچك/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23087 آموزش زبان عربي 1  زن 1محل خدمت بهارستان /با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر اولويت پذيرش/ پرديس نسيبه تهران
  23088 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت شهرقدس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس نسيبه تهران

  23089 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت پرديس/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23090 آموزش زبان عربي 1  زن 2محل خدمت بهارستان /داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر اولويت پذيرش با/ پرديس نسيبه تهران
  23091 آموزش زبان عربي 1  زن 16منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران
  23092 آموزش زبان عربي 2  زن 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران
جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،        / پرديس نسيبه تهران

  23093 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت پيشوا/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23094 آموزش زبان عربي 3  زن 19منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران
  23095 آموزش زبان عربي 1  زن 18منطقه . محل خدمت تهران/شهرستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس نسيبه تهران
  23096 آموزش زبان عربي 1  زن 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران
بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس نسيبه تهران

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت پرديس/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23124  
ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس،    / پرديس نسيبه تهران

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ورامين/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23125  
زبان و ادبيات فارسيآموزش  2  زن محل خدمت رباط كريم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران 23126  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت اسالمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران 23127  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن 1محل خدمت بهارستان /مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس نسيبه تهران 23128  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4  زن 14منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران 23129  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 8  زن 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ نسيبه تهرانپرديس  23130  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  2  زن 16منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران 23131  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران 23132  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3  زن 18 منطقه. محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران 23133  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن 19منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران 23134  
دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، / پرديس نسيبه تهران

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت فيروزكوه/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23135  
پيشـوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت،       / پرديس نسيبه تهران

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت پيشوا/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23136  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت فشافويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران 23137  



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  56 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 تهرانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
پيشـوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت،       / پرديس نسيبه تهران

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت دماوند/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23138  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران 23139  
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس نسيبه تهران

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت رودهن/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23140  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت شهرقدس/شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس نسيبه تهران 23141  
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس نسيبه تهران

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت پاكدشت/فشاپويه، كهريزكشهرري،  23142  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت شهريار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران 23143  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن 2محل خدمت بهارستان /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران 23144  
پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك،      / پرديس نسيبه تهران

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت قرچك/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23145  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت كهريزك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران 23146  
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس نسيبه تهران

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت جوادآباد/شهرري، فشاپويه، كهريزك 23147  
  23172 آموزش علوم اجتماعي 1  زن 1محل خدمت بهارستان /داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با / پرديس نسيبه تهران
  23173 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت شهرقدس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس نسيبه تهران

  23174 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت رودهن/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23175 آموزش علوم اجتماعي 2  زن محل خدمت شهريار/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت / پرديس نسيبه تهران
جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا،        / پرديس نسيبه تهران

  23176 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت پاكدشت/شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس نسيبه تهران

  23177 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت رباط كريم/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23178 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت فشافويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران
دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، / پرديس نسيبه تهران

  23179 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت قرچك/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23180 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس نسيبه تهران

  23181 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت جوادآباد/شهرري، فشاپويه، كهريزك
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس نسيبه تهران

  23182 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت پرديس/شهرري، فشاپويه، كهريزك
  23183 آموزش علوم اجتماعي 2  زن 19منطقه . محل خدمت تهران/شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، / پرديس نسيبه تهران
  23184 آموزش علوم اجتماعي 1  زن 16منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران
  23185 آموزش علوم اجتماعي 2  زن 15منطقه . محل خدمت تهران/تهران، شميرانات اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ پرديس نسيبه تهران
  23186 آموزش علوم اجتماعي 1  زن 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران
  23187 آموزش علوم اجتماعي 1  زن 2محل خدمت بهارستان /شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس نسيبه تهران
60  زن 19منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران   27336 آموزش ابتدايي

42  زن 16منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ تهرانپرديس نسيبه    27337 آموزش ابتدايي
48  زن 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران   27338 آموزش ابتدايي

16  زن 14منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ تهرانپرديس نسيبه    27339 آموزش ابتدايي
18  زن 18منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران   27340 آموزش ابتدايي

18  زن 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ تهرانپرديس نسيبه    27341 آموزش ابتدايي
  27416 استثناييآموزش كودكان  1  زن محل خدمت دماوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس نسيبه تهران
  27417 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 2محل خدمت شهر ري ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس نسيبه تهران
  27418 آموزش كودكان استثنايي 5  زن 19منطقه . خدمت تهران محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران
  27419 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت اسالمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس نسيبه تهران
  27420 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 1محل خدمت بهارستان /بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس نسيبه تهران
  27421 استثناييآموزش كودكان  1  زن محل خدمت كهريزك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس نسيبه تهران
  27422 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 2محل خدمت بهارستان /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ پرديس نسيبه تهران
  27423 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 14منطقه . خدمت تهرانمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران
  27424 آموزش كودكان استثنايي 3  زن 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران
  27425 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 16منطقه . محل خدمت تهران/شميرانات اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران،/ پرديس نسيبه تهران
  27426 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 17منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران
  27427 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت پاكدشت/شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس نسيبه تهران
  27428 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 18منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران

  27429 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت شهريار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات، تهران/ تهرانپرديس نسيبه 
 بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و

  23254 آموزش تاريخ 1  زن  محل خدمت لردگان/شهرستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  23255 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت اردل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  23256 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت بن/شهرستانهاي شهركرد، سامان، بناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ميانكوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس بحرالعلوم شهركرد 23280  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بلداجي/شهرستان بروجناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس بحرالعلوم شهركرد 23281  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت كوهرنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس بحرالعلوم شهركرد 23282  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت لردگان/بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس بحرالعلوم شهركرد 23283  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت اردل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس بحرالعلوم شهركرد 23284  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بن/داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بناولويت پذيرش با / پرديس بحرالعلوم شهركرد 23285  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت سامان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ پرديس بحرالعلوم شهركرد 23286  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت فالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس بحرالعلوم شهركرد 23287  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت گندمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ پرديس بحرالعلوم شهركرد 23288  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت فارسان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان /پرديس بحرالعلوم شهركرد 23289  
  27430 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت خانميرزا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس بحرالعلوم شهركرد

13 مرد محل خدمت كوهرنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ شهركردپرديس بحرالعلوم    27431 آموزش ابتدايي
  27432 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت بلداجي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ پرديس بحرالعلوم شهركرد
  27433 آموزش ابتدايي 9 مرد چهارمحال و بختياري -محل خدمت عشايري /با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش / پرديس بحرالعلوم شهركرد
  27434 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت الران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ پرديس بحرالعلوم شهركرد
  27435 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت بن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ پرديس بحرالعلوم شهركرد
  27436 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت سامان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ پرديس بحرالعلوم شهركرد
  27437 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت اردل/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردلاولويت / پرديس بحرالعلوم شهركرد
  27438 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت فالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس بحرالعلوم شهركرد
  27439 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت ميانكوه/بومي شهرستانهاي كيار، اردل اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس بحرالعلوم شهركرد
  27440 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت گندمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ پرديس بحرالعلوم شهركرد
  27441 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت لردگان/فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، / پرديس بحرالعلوم شهركرد
  27442 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت كيار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس بحرالعلوم شهركرد



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  57 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و  ادامه
جنس  محل خدمت/ پذيرش داوطلبان بومي مخصوص يا اولويت / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  23262 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت كوهرنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23263 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت اردل/شهرستانهاي كيار، اردلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23264 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت لردگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23265 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت بن/شهرستانهاي شهركرد، سامان، بناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23269 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت كيار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23270 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت الران/شهرستانهاي شهركرد، سامان، بناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23271 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بلداجي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23272 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت لردگان/شهرستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23273 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23274 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت سامان/داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بناولويت پذيرش با / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23275 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت فالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23276 آموزش زبان عربي 1  زن چهارمحال و بختياري -محل خدمت عشايري /با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش / قم) س(پرديس حضرت معصومه
  23277 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت ميانكوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  23278 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت كوهرنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  23279 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت لردگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  23308 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد چهارمحال و بختياري -محل خدمت عشايري /پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت / پرديس شهيد باهنر اراك
  23309 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت كيار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس شهيد باهنر اراك

  23310 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بلداجي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ شهيد باهنر اراكپرديس 
  23295 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كيار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

  23296 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت گندمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ اصفهانپرديس شهيد باهنر 
  23297 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بلداجي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  23298 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد چهارمحال و بختياري -محل خدمت عشايري /با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  23299 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت لردگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

  23300 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت فالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ باهنر اصفهانپرديس شهيد 
  27474 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ميانكوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

  27475 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ باهنر اصفهان پرديس شهيد
  27476 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت كوهرنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بلداجي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 23290  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ميانكوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 23291  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت كوهرنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 23292  
ادبيات فارسي آموزش زبان و 1  زن محل خدمت لردگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 23293  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت الران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 23294  
  27443 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت اردل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس شهيد باهنر شهركرد
  27444 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت بن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ پرديس شهيد باهنر شهركرد
  27445 ابتداييآموزش  7  زن محل خدمت سامان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ پرديس شهيد باهنر شهركرد
  27446 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ميانكوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس شهيد باهنر شهركرد
  27447 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت گندمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ پرديس شهيد باهنر شهركرد

  27448 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كيار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ باهنر شهركرد پرديس شهيد
  27449 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت بلداجي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ پرديس شهيد باهنر شهركرد
  27450 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت لردگان/با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش / پرديس شهيد باهنر شهركرد
  27451 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خانميرزا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد باهنر شهركرد
  27452 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت فالرد/داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر شهركرد
  27453 آموزش ابتدايي 1  زن چهارمحال و بختياري -محل خدمت عشايري /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد باهنر شهركرد
  27454 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت كوهرنگ/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان اولويت/ پرديس شهيد باهنر شهركرد
  27455 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت الران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ پرديس شهيد باهنر شهركرد
  23239 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت كيار/داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل اولويت پذيرش با/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  23240 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت فالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  23241 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت فارسان/شهرستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر شيراز
  23242 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت گندمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ پرديس شهيد باهنر شيراز

  23243 آموزش الهيات 1 مرد خدمت كيارمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  23244 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت فالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  23245 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت فارسان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  23246 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت لردگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  23247 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ميانكوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  23248 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت گندمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  23249 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت خانميرزا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد رجايي شيراز

  23250 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت الران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ رجايي شيرازپرديس شهيد 
  23251 آموزش الهيات 2 مرد چهارمحال و بختياري -محل خدمت عشايري /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  23252 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سامان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  23253 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت كوهرنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد رجايي شيراز

  23257 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت الران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ آباد عالمه طباطبائي خرمپرديس 
  23258 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت كيار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  23259 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت بلداجي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ آباد عالمه طباطبائي خرمپرديس 
  23260 آموزش تاريخ 1 مرد چهارمحال و بختياري -محل خدمت عشايري /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  23261 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت كوهرنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  27477 استثناييآموزش كودكان  1  زن محل خدمت كيار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27478 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت الران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27479 آموزش كودكان استثنايي 1  زن سامانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27480 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت فالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27481 آموزش كودكان استثنايي 1  زن خدمت گندمانمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23266 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت كوهرنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23267 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت الران/سامان، بناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23268 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت ميانكوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23301 آموزش علوم اجتماعي 1  زن چهارمحال و بختياري -محل خدمت عشايري /فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23302 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت خانميرزا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23303 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت لردگان/داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23304 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بلداجي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23305 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت كوهرنگ/بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان اولويت پذيرش با داوطلبان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23306 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت سامان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهركرد، سامان، بن/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23307 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت اردل/داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردلاولويت پذيرش با / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23311 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت لردگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس كوثر ياسوج
  23312 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت كوهرنگ/شهرستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس كوثر ياسوج
  23313 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت اردل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس كوثر ياسوج

  



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  58 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  23314 آموزش الهيات 1  زن  محل خدمت بيرجند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23315 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت طبس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23316 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت قاين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق

  23317 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت سربيشه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ بجنورد) ع(جعفرصادقپرديس امام 
  23318 آموزش الهيات 1  زن خدمت نهبندانمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23319 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت درميان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23320 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت فردوس/شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوساولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23335 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت طبس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23336 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت قاين/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائناتاولويت / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق

  23329 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت بيرجند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23330 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت قاين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23359 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت قاين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23360 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت خوسف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان /بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23361 اجتماعيآموزش علوم  1  زن محل خدمت فردوس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23362 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت درميان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  27482 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سربيشه/درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  27483 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت زيركوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
16  زن محل خدمت بيرجند/شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد   27484 آموزش ابتدايي
  27485 آموزش ابتدايي 9  زن محل خدمت طبس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  27486 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت فردوس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  27487 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت نهبندان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  27488 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت سرايان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  27489 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت بشرويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  27490 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت دستگردان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  27491 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت خوسف/سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  27492 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت درميان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  27493 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت قاين/بومي شهرستانهاي زيركوه، قائناتاولويت پذيرش با داوطلبان / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  23337 آموزش زبان عربي 3 مرد محل خدمت قاين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23338 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت نهبندان/داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23339 عربيآموزش زبان  2 مرد محل خدمت بيرجند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23340 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت فردوس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23341 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت طبس/فردوساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  23370 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت فردوس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  23371 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت درميان/داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  23372 مشاوره و راهنمايي آموزش 4 مرد محل خدمت بيرجند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  23373 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سربيشه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  23374 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بشرويه/شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوساولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  23375 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت طبس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  23376 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت زيركوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ نصيرالدين طوسي كرمانپرديس خواجه 
  23377 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سرايان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  23378 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت نهبندان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  23379 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت قاين/بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  23331 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت نهبندان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23332 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت قاين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23333 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت بيرجند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند

  23334 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت قاين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ بيرجند پرديس شهيد باهنر
  23363 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت زيركوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ پرديس شهيد باهنر بيرجند

  23364 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت بيرجند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ بيرجندپرديس شهيد باهنر 
  23365 علوم اجتماعيآموزش  1 مرد محل خدمت سرايان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23366 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت طبس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23367 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت قاين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23368 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت فردوس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23369 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت نهبندان/سربيشه، نهبندان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان،/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  27494 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت دستگردان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  27495 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت فردوس/بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوساولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  27496 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت بشرويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  27497 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت طبس/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوساولويت / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  27498 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت درميان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند

  27499 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت سرايان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ شهيد باهنر بيرجندپرديس 
  27500 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت زيركوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  27501 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت قاين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  27502 ابتداييآموزش  9 مرد محل خدمت نهبندان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
32 مرد محل خدمت بيرجند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند   27503 آموزش ابتدايي
  27504 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت سربيشه/سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  27505 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت خوسف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23321 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت قاين/شهرستانهاي زيركوه، قائنات اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23322 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بيرجند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23323 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت درميان/داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23324 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت سربيشه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  23325 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت فردوس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ شهيد بهشتي مشهدپرديس 
  23326 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت طبس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23327 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت نهبندان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23328 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سرايان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت نهبندان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23342  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت بيرجند/خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، / پرديس شهيد بهشتي مشهد 23343  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت فردوس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23344  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت سربيشه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23345  
فارسيآموزش زبان و ادبيات  1 مرد محل خدمت زيركوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23346  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت درميان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23347  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بشرويه/فردوساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، / پرديس شهيد بهشتي مشهد 23348  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت طبس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23349  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد محل خدمت قاين/شهرستانهاي زيركوه، قائنات اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23350  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت سرايان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23351  
  27524 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت قاين/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائناتاولويت / پرديس شهيد بهشتي مشهد



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  59 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي  ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  27525 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت سربيشه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ بهشتي مشهدپرديس شهيد 

  27526 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت دستگردان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27527 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت نهبندان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27528 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت درميان/خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، / پرديس شهيد بهشتي مشهد

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت فردوس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23352  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت قاين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ مشهدنژاد پرديس شهيد هاشمي 23353  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  1  زن محل خدمت بيرجند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23354  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت طبس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23355  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت درميان/درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23356  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت زيركوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23357  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بشرويه/با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس اولويت پذيرش/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23358  
  27529 استثناييآموزش كودكان  1  زن محل خدمت سربيشه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27530 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بشرويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27531 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت نهبندان/سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27532 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت قاين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27533 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت زيركوه/شهرستانهاي زيركوه، قائنات اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27534 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت درميان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27535 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت خوسف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ مشهدنژاد پرديس شهيد هاشمي
  27536 كودكان استثناييآموزش  1  زن محل خدمت طبس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي

  23380 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت قاين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قائنات/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23381 آموزش مشاوره و راهنمايي 4  زن محل خدمت بيرجند/نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23382 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت درميان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23383 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت طبس/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوساولويت / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23384 راهنماييآموزش مشاوره و  2  زن محل خدمت نهبندان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23385 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سربيشه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23386 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت زيركوه/قائناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23387 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت فردوس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23388 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بشرويه/بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس اولويت پذيرش با داوطلبان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23389 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سرايان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

 داوطلبان بومي استان خراسان رضويمخصوص 
  23390 آموزش الهيات 1  زن  محل خدمت كدكن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23391 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت سرخس/جام، سرخساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23392 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت جلگه رخ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23393 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت فريمان/شهرستان فريمان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23394 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت احمدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23395 آموزش الهيات 3  زن محل خدمت خواف/شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23396 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت رشتخوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23397 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت تايباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23398 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت زاوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23399 آموزش الهيات 1  زن آباد محل خدمت صالح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23400 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت بجستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بجستان/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23401 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت زبرخان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، نيشابور/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23402 الهياتآموزش  1  زن محل خدمت باخرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23403 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت جوين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23404 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت جغتاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23405 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت چناران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23406 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت درگز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز، قوچان/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق

  23490 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت جلگه رخ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ بجنورد) ع(جعفرصادقپرديس امام 
  23491 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت سرخس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت جام، سرخس/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23492 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت تايباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23493 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن خدمت كالت محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23494 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت رشتخوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23495 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت خواف/داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23496 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن آباد محل خدمت صالح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23497 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت زاوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23498 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت احمدآباد/بينالوداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23499 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت تحت جلگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، نيشابور/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23500 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت جوين/بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين اولويت پذيرش با داوطلبان/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23501 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت جغتاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق

  23423 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت سرخس/داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت جام، سرخس اولويت پذيرش با/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23427 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت خواف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23428 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت رشتخوار/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23462 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بردسكن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بردسكن/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23463 آموزش علوم اجتماعي 2  زن محل خدمت جغتاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23464 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت فريمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23465 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت تايباد/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جاماولويت / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23466 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت احمدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  23467 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت باخرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ بيرجند) ع(سجادپرديس امام 
  23468 علوم اجتماعيآموزش  2  زن محل خدمت رشتخوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23469 آموزش علوم اجتماعي 2  زن محل خدمت سرخس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت جام، سرخس/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23470 علوم اجتماعيآموزش  1  زن محل خدمت جوين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23471 آموزش علوم اجتماعي 2  زن محل خدمت خواف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23472 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت زاوه/رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23473 آموزش علوم اجتماعي 1  زن آباد محل خدمت صالح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  23430 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت جغتاي/داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جويناولويت پذيرش با / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23431 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت احمدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23432 آموزش زبان عربي 1 مرد آباد محل خدمت صالح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23433 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت خواف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  23424 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت خواف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23425 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت جغتاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23426 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت سرخس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت جام، سرخس/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23429 جغرافياآموزش  2 مرد محل خدمت خواف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23474 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت سرخس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت جام، سرخس/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23475 آموزش علوم اجتماعي 3 مرد محل خدمت خواف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد باهنر بيرجند



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  60 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  خراسان رضويمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  23476 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد خدمت جغتاي محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23477 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت احمدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23478 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت رشتخوار/حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23479 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت باخرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23480 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت تايباد/داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جاماولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23481 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت زاوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد باهنر بيرجند

  23482 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد آباد محل خدمت صالح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ باهنر بيرجندپرديس شهيد 
  23483 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت جوين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23484 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كوهسرخ/آباد، مه و الت، بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خليل/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23485 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت جلگه رخ/زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23486 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كدكن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23487 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كالت/شهرستان كالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23488 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت چناران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23489 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد فريمانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23407 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت احمدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23408 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت درگز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز، قوچان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23409 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت فريمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23410 الهياتآموزش  2 مرد آباد محل خدمت صالح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23411 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت باخرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23412 الهياتآموزش  1 مرد محل خدمت ميان جلگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، نيشابور/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23413 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت سرخس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت جام، سرخس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23414 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت چناران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  23415 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت جغتاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ بهشتي مشهدپرديس شهيد 
  23416 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت جوين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23417 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت خواف/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23418 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت زاوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  23419 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت رشتخوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ بهشتي مشهدپرديس شهيد 
  23420 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت كالت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  23421 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت تايباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ مشهدپرديس شهيد بهشتي 
  23422 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بجستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بجستان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت جغتاي/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جويناولويت / پرديس شهيد بهشتي مشهد 23434  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت جوين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23435  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد آباد محل خدمت صالح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23436  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  3 مرد محل خدمت خواف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23437  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت سرخس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت جام، سرخس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23438  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد خدمت زاوهمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23439  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت تايباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23440  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت چناران/چناراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد بهشتي مشهد 23441  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت كدكن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23442  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت رشتخوار/داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد بهشتي مشهد 23443  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت احمدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23444  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت فريمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23445  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت كالت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 23446  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت باخرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ بهشتي مشهدپرديس شهيد  23447  
  23502 مشاوره و راهنماييآموزش  2 مرد محل خدمت خواف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23503 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت رشتخوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23504 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت كوهسرخ/الت، بخش كوهسرخ شهرستان كاشمرآباد، مه و  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خليل/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23505 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت كدكن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23506 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد آباد محل خدمت صالح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23507 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت گلبهار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  23508 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت جلگه رخ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ بهشتي مشهدپرديس شهيد 
  23509 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت زاوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23510 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت فريمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23511 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت احمدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23512 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت جوين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23513 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت جغتاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23514 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت باخرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23515 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد بردسكنمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بردسكن/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23516 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ميان جلگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، نيشابور/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23517 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سرخس/سرخساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت جام، / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23518 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت تايباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23519 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت كالت/شهرستان كالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27537 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت كوهسرخ/آباد، مه و الت، بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خليل/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27538 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت جلگه رخ/داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد بهشتي مشهد
11 مرد محل خدمت باخرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد   27539 آموزش ابتدايي
  27540 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت تحت جلگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، نيشابور/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
13 مرد محل خدمت تايباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد   27541 آموزش ابتدايي
16 مرد محل خدمت سرخس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت جام، سرخس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد   27542 آموزش ابتدايي
  27543 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت درگز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز، قوچان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27544 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت داورزن/داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزواراولويت پذيرش با / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27545 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت كالت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27546 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت بردسكن/داوطلبان بومي شهرستان بردسكناولويت پذيرش با / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27547 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت احمدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27548 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت مه والت/آباد، مه و الت، بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر شهرستانهاي خليلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27549 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت كدكن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  27550 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت سرواليت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/ مشهدپرديس شهيد بهشتي 
  27551 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت ميان جلگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، نيشابور/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27552 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت ششتمد/با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزواراولويت پذيرش / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27553 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت گلبهار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27554 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت چناران/با داوطلبان بومي شهرستان چناران اولويت پذيرش/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27555 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت رضويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27556 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت بجستان/شهرستان بجستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد
10 مرد محل خدمت جوين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد بهشتي مشهد   27557 آموزش ابتدايي
  27558 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت نوخندانمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز، قوچان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
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  فصل دوم  61 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  خراسان رضويمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
20 مرد محل خدمت خواف/حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت / پرديس شهيد بهشتي مشهد   27559 آموزش ابتدايي
17 مرد آباد محل خدمت صالح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد   27560 آموزش ابتدايي
  27561 آموزش ابتدايي 1 مرد آباد محل خدمت خليل/آباد، مه و الت، گناباد بومي شهرستانهاي كاشمر، خليلاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد بهشتي مشهد
16 مرد محل خدمت زاوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد   27562 آموزش ابتدايي

  27563 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت زبرخان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، نيشابور/ مشهدپرديس شهيد بهشتي 
  27564 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت خوشاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  27565 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت فريمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/ شهيد بهشتي مشهدپرديس 
10 مرد محل خدمت جغتاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد بهشتي مشهد   27566 آموزش ابتدايي
  27567 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت رشتخوار/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27619 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد آباد محل خدمت صالح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27620 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت طرقبه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27621 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت رشتخوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27622 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت تبادكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27623 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت خواف/زاوه اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار،/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27624 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ميان جلگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، نيشابور/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27625 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت تحت جلگه/نيشابوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27626 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت جغتاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27627 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت جلگه رخ/حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27628 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت زاوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27629 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت جوين/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جويناولويت / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27630 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت داورزن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  27631 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت چناران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/ شهيد بهشتي مشهدپرديس 
  27632 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت رضويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت خواف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ نژاد مشهدشهيد هاشميپرديس  23448  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت احمدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23449  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت كالت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23450  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3  زن سرخسمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت جام، سرخس/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23451  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت تايباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23452  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن آباد محل خدمت صالح/شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جاماولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23453  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت زاوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23454  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ميان جلگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، نيشابور/ نژاد مشهدهاشمي پرديس شهيد 23455  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت جغتاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23456  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت باخرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23457  
محـل خـدمت/شهرسـتان كاشـمر  آباد، مـه و الت، بخـش كوهسـرخ     اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خليل/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن كوهسرخ 23458  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت جلگه رخ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23459  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت كدكن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23460  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت جوين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23461  
  27568 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت جلگه رخ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27569 ابتداييآموزش  1  زن محل خدمت سرواليت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
محـل خـدمت مـه/آباد، مه و الت، بخش كوهسرخ شهرستان كاشـمر  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خليل/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي

  27570 آموزش ابتدايي 1  زن والت
  27571 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت كدكن/خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27572 آموزش ابتدايي 1  زن آباد محل خدمت خليل/آباد، مه و الت، گناباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشمر، خليل/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27573 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت كالت/داوطلبان بومي شهرستان كالتاولويت پذيرش با / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27574 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت چناران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27575 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت خوشاب/خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزواراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
11  زن محل خدمت سرخس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت جام، سرخس/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي   27576 آموزش ابتدايي
  27577 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت رضويه/داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالوداولويت پذيرش با / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27578 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بردسكن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بردسكن/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27579 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت احمدآباد/بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالوداولويت پذيرش با داوطلبان / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27580 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت نوخندان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز، قوچان/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
محـل خـدمت/آباد، مـه و الت، بخـش كوهسـرخ شهرسـتان كاشـمر      بومي شهرستانهاي خليلاولويت پذيرش با داوطلبان / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي

  27581 آموزش ابتدايي 2  زن كوهسرخ
  27582 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بجستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بجستان/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27583 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت گلبهار/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناراناولويت / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27584 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت جغتاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27585 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت جوين/بومي شهرستانهاي جغتاي، جويناولويت پذيرش با داوطلبان / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27586 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت تحت جلگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، نيشابور/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27587 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت باخرز/شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جاماولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27588 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت زاوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27589 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت داورزن/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزواراولويت / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27590 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت درگز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز، قوچان/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27591 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت ششتمد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/ مشهدنژاد پرديس شهيد هاشمي
  27592 ابتداييآموزش  8  زن آباد محل خدمت صالح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27593 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت رشتخوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27594 آموزش ابتدايي 2  زن جلگهمحل خدمت ميان /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، نيشابور/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
11  زن محل خدمت خواف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي   27595 آموزش ابتدايي
  27596 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت زبرخان/نيشابوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27597 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت فريمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27598 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت تايباد/جاماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27633 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت تبادكان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27634 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت تحت جلگه/فيروزه، نيشابوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27635 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت احمدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27636 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت جغتاي/داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جويناولويت پذيرش با / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27637 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت باخرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27638 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت طرقبه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27639 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت سرواليت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27640 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت زبرخان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، نيشابور/ مشهد نژادپرديس شهيد هاشمي
  27641 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت خواف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27642 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت جوين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
خـدمت مـهمحـل  /آباد، مه و الت، بخش كوهسرخ شهرستان كاشـمر  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خليل/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي

  27643 آموزش كودكان استثنايي 1  زن والت
  27644 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت گلبهار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  62 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  خراسان رضويمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ داوطلبان بومي مخصوص يا اولويت پذيرش / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  27645 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت فريمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27646 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ميان جلگه/نيشابوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه، / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
  23520 آموزش الهيات 2  زن  محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق

  23521 آموزش الهيات 3  زن محل خدمت مانه وسملقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(امام جعفرصادق پرديس
  23522 الهياتآموزش  1  زن محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23523 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23524 الهياتآموزش  1  زن محل خدمت فاروج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23525 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت جاجرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23526 آموزش الهيات 3  زن بجنوردمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23555 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت جاجرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23556 آموزش زبان عربي 1  زن شيروانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23557 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23558 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت اسفراين/اسفرايناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23559 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23594 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت مانه وسملقان/داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23595 مشاوره و راهنماييآموزش  2  زن محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23596 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23597 آموزش مشاوره و راهنمايي 3  زن محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23598 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  27647 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت گرمه/شهرستانهاي جاجرم، گرمهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
17  زن محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق   27648 آموزش ابتدايي
  27649 آموزش ابتدايي 6  زن آباد محل خدمت بام و صفي/شهرستان اسفرايناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  27650 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
16  زن محل خدمت مانه وسملقان/شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق   27651 آموزش ابتدايي
13  زن محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق   27652 آموزش ابتدايي

17  زن محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(جعفرصادق پرديس امام   27653 آموزش ابتدايي
  27654 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت جاجرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  27655 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت فاروج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق

  23535 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23536 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23537 تاريخآموزش  1  زن آباد محل خدمت بام و صفي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23545 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت مانه وسملقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23546 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23547 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23581 اجتماعيآموزش علوم  1  زن محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23582 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23583 آموزش علوم اجتماعي 2  زن جاجرم محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23584 آموزش علوم اجتماعي 2  زن محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23585 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت مانه وسملقان/رازوجرگالن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان،/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  23586 آموزش علوم اجتماعي 2  زن محل خدمت فاروج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  23527 آموزش الهيات 7 مرد محل خدمت بجنورد/شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23528 آموزش الهيات 1 مرد آباد محل خدمت بام و صفي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23529 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت اسفراين/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفرايناولويت / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23530 آموزش الهيات 6 مرد محل خدمت مانه وسملقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  23531 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت جاجرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ بجنورد) ع(باقرپرديس امام محمد 
  23532 آموزش الهيات 4 مرد محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  23533 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت گرمه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ بجنورد) ع(باقرپرديس امام محمد 
  23534 آموزش الهيات 4 مرد محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23560 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23561 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23562 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت مانه وسملقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  23563 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بجنورد/وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23564  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد محل خدمت مانه وسملقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23565  
ادبيات فارسي آموزش زبان و 3 مرد محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23566  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد آباد محل خدمت بام و صفي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23567  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد جاجرممحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23568  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 5 مرد محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23569  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت گرمه/داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمهاولويت پذيرش با / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23570  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت فاروج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23571  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23572  
13 مرد محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر   27656 آموزش ابتدايي

25 مرد محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(باقر پرديس امام محمد   27657 آموزش ابتدايي
  27658 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت جاجرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  27659 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت گرمه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  27660 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت فاروج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
25 مرد محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر   27661 آموزش ابتدايي
19 مرد رازو جرگالنمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر   27662 آموزش ابتدايي
23 مرد محل خدمت مانه وسملقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر   27663 آموزش ابتدايي
  27664 آموزش ابتدايي 9 مرد آباد محل خدمت بام و صفي/بومي شهرستان اسفرايناولويت پذيرش با داوطلبان / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  23538 آموزش تاريخ 2 مرد محل خدمت مانه وسملقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23539 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت رازو جرگالن/با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23540 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت گرمه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23541 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت فاروج/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروجاولويت / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23542 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23543 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت اسفراين/داوطلبان بومي شهرستان اسفرايناولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23544 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23548 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت جاجرم/داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23549 آموزش جغرافيا 2 مرد محل خدمت مانه وسملقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23550 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23551 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23552 آموزش جغرافيا 2 مرد محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج /پرديس شهيد باهنر بيرجند



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  63 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  خراسان شماليمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  23553 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت فاروج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ باهنر بيرجندپرديس شهيد 

  23554 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23587 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد آباد محل خدمت بام و صفي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23588 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت گرمه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23589 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت جاجرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23590 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت مانه وسملقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23591 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23592 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد خدمت شيروان محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23593 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  23599 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت شيروان/شهرستانهاي شيروان، فاروجاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23600 آموزش مشاوره و راهنمايي 4 مرد محل خدمت مانه وسملقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23601 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد آباد محل خدمت بام و صفي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين /پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23602 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23603 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت فاروج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23604 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23605 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27675 كودكان استثناييآموزش  1 مرد محل خدمت گرمه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27676 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت فاروج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27677 استثناييآموزش كودكان  1 مرد محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27678 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27679 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت مانه وسملقان/رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27680 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27681 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت شيروان/با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج اولويت پذيرش/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23573  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23574  
فارسيآموزش زبان و ادبيات  1  زن آباد محل خدمت بام و صفي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23575  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23576  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت فاروج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23577  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت جاجرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23578  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4  زن محل خدمت مانه وسملقان/وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23579  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3  زن محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 23580  
  27682 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27683 استثناييآموزش كودكان  1  زن محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27684 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27685 استثناييآموزش كودكان  1  زن محل خدمت جاجرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27686 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27687 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت مانه وسملقان/وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه / نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  27688 آموزش كودكان استثنايي 1  زن آباد محل خدمت بام و صفي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشـهر / آبادكمالوند خرماله پرديس آيت

  23661 آموزش تاريخ 1  زن  خدمت هنديجان
محـل/رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشـهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت

  23662 آموزش تاريخ 1  زن خدمت رامهرمز
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشـهر / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت

  23663 آموزش تاريخ 1  زن خدمت ماهشهر
  23664 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت شادگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  23750 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بستان/هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  23751 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  23752 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت عشايري خوزستان/داوطلبان بومي استان خوزستانمخصوص / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر   / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت

  23753 اجتماعيآموزش علوم  2  زن خدمت بندرامام خميني
  23754 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت شادگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت

محـل خـدمت/آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23606 آموزش الهيات 2 مرد آبادان

  23607 آموزش الهيات 2 مرد 3ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23608 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت كارون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محل خدمت ايذه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم   23609 الهياتآموزش  2 مرد
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23610 آموزش الهيات 2 مرد شادگان
محـل خـدمت/آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23611 آموزش الهيات 1 مرد هويزه
  23612 آموزش الهيات 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23613 آموزش الهيات 3 مرد مسجدسليمان
اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  23614 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت رامشير/بندرماهشهر
  23615 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت شوشتر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل خـدمت/بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   اولويت پذيرش با داوطلبان / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23616 آموزش الهيات 1 مرد خرمشهر
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23617 آموزش الهيات 1 مرد شادگان
اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  23618 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت رامهرمز/بندرماهشهر
محـل خـدمت/آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23619 آموزش الهيات 2 مرد دشت آزادگان
اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  23620 الهياتآموزش  1 مرد محل خدمت ماهشهر/بندرماهشهر
  23621 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت عشايري خوزستان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23622 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت شوش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  
  23623 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت هنديجان/بندرماهشهر

  23624 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت انديمشك/بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  23625 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت بندرامام خميني/بندرماهشهر



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  64 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  خوزستانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز،         / اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  23626 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت اميديه/بندرماهشهر
  23627 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت باوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23628 آموزش الهيات 1 مرد مسجدسليمان
  23629 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت شاوور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23630 آموزش الهيات 2 مرد دهدز
محـل خـدمت/آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23631 آموزش الهيات 1 مرد آبادان
  23632 آموزش الهيات 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

محل خدمت ايذه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) ص(اكرمپرديس حضرت رسول    23633 آموزش الهيات 1 مرد
  23634 آموزش الهيات 1 مرد 3ناحيه  .محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  
  23635 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت ماهشهر/بندرماهشهر

  23636 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت دزفول/با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23637 آموزش الهيات 2 مرد خرمشهر
اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  23638 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بهبهان/بندرماهشهر
  23639 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت دزفول/دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محل خدمت اللي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم   23640 آموزش الهيات 1 مرد
  23671 آموزش جغرافيا 1 مرد 3ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز )ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23672 آموزش جغرافيا 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23673 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت باوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23674 آموزش جغرافيا 1 مرد 4ناحيه . محل خدمت اهواز/حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23675 آموزش جغرافيا 1 مرد آبادان
  23676 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت شوشتر/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23677 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت شوش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23678 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23679 آموزش جغرافيا 1 مرد 1ناحيه . اهوازمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  
  23680 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت بهبهان/بندرماهشهر

پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، اولويـت / اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  
  23681 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت ماهشهر/بندرماهشهر

حـل خـدمتم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23682 آموزش جغرافيا 1 مرد خرمشهر

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23683 آموزش جغرافيا 1 مرد شادگان

بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان     / اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  
  23684 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت اميديه/بندرماهشهر

  23694 زبان عربيآموزش  1 مرد محل خدمت شوشتر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23695 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت باوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل خـدمت/انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23696 آموزش زبان عربي 1 مرد باغملك جانكي
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23697 آموزش زبان عربي 1 مرد آبادان
  23698 آموزش زبان عربي 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(اكرمپرديس حضرت رسول 

  23699 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت شوشتر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23700 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23701 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت انديمشك/دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23702 آموزش زبان عربي 3 مرد 2ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  
  23767 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت اميديه/بندرماهشهر

محـل خـدمت الـوارگرم/شوشـتر، گتونـد  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23768 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد سيري

محـل خـدمت سردشـت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونـد / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23769 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد دزفول

  23770 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت حميديه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(اكرمپرديس حضرت رسول 
ل خـدمتمحـ /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23771 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد انديكا
  23772 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت عشايري خوزستان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23773 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت شاوور/شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23774 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(اكـرم پرديس حضرت رسـول  
  23775 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت آغاجاري/بندرماهشهر

محـل خـدمت/آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23776 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد هويزه

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23777 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد شادگان
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   / اهواز) ص(حضرت رسول اكرم پرديس

  23778 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد باغملك جانكي
هرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رام       / اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  23779 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت رامهرمز/بندرماهشهر
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23780 و راهنماييآموزش مشاوره  1 مرد صيدون
  23781 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل خـدمت/باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23782 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد دهدز
  23783 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 4ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23784 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت باوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(حضرت رسول اكرم پرديس
محـل خـدمت/شـادگان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر،   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23785 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد آبادان



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  65 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  خوزستانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
محل خدمت ايذه/بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم   23786 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد
  23787 راهنماييآموزش مشاوره و  1 مرد محل خدمت گتوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  
  23788 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ماهشهر/بندرماهشهر

  23789 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 3ناحيه . محل خدمت اهواز/داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23790 راهنماييآموزش مشاوره و  1 مرد محل خدمت شوشتر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23791 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد هفتگل
محل خدمت اللي/شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم   23792 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23793 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد مسجدسليمان
اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  23794 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت هنديجان/بندرماهشهر
پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، اولويـت / اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  23795 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بندرامام خميني/بندرماهشهر
  23796 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت كارون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23797 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد خرمشهر
اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  23798 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت زيدون/بندرماهشهر
بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير،          / اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  23799 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بهبهان/بندرماهشهر
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23800 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد دشت آزادگان
  23801 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت شوش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23802 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد 1ناحيه . محل خدمت اهواز/حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  23803 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد بستان
  23804 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت انديمشك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(اكرمپرديس حضرت رسول 

محـل خـدمت/شـادگان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر،   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  23805 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد اروندكنار

اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  
  23806 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت رامشير/بندرماهشهر

اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(حضرت رسـول اكـرم  پرديس 
  27689 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت بهبهان/بندرماهشهر

محـل خـدمت/هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك،/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  27690 آموزش ابتدايي 6 مرد هفتگل

12 مرد محل خدمت شوشتر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم   27691 آموزش ابتدايي
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  27692 آموزش ابتدايي 5 مرد انديكا
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  27693 آموزش ابتدايي 7 مرد خرمشهر
محل خدمت ايذه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم   27694 آموزش ابتدايي 5 مرد
محـل خـدمت/شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  27695 آموزش ابتدايي 6 مرد دهدز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  27696 آموزش ابتدايي 1 مرد بستان
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  27697 آموزش ابتدايي 5 مرد صيدون
  27698 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت گتوند/تر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوش/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  
  27699 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت رامشير/بندرماهشهر

اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  
  27700 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت آغاجاري/بندرماهشهر

12 مرد محل خدمت دزفول/گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم   27701 آموزش ابتدايي
  27702 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت شوش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  27703 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت انديمشك/شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  27704 آموزش ابتدايي 7 مرد دشت آزادگان
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  27705 آموزش ابتدايي 4 مرد باغملك جانكي
محـل خـدمت سردشـت/انديمشك، شوشتر، گتونـد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  27706 آموزش ابتدايي 6 مرد دزفول
  27707 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت كارون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
21 مرد 3ناحيه . محل خدمت اهواز/با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم   27708 آموزش ابتدايي
  27709 آموزش ابتدايي 9 مرد 1ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
15 مرد 2ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم   27710 آموزش ابتدايي
12 مرد 4ناحيه . خدمت اهوازمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم   27711 آموزش ابتدايي
  27712 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت باوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محل خدمت اللي/شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم   27713 آموزش ابتدايي 3 مرد
محـل خـدمت الـوارگرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشـتر، گتونـد  / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  27714 آموزش ابتدايي 1 مرد سيري
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  27715 آموزش ابتدايي 5 مرد مسجدسليمان
محـل خـدمت/آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  27716 آموزش ابتدايي 6 مرد اروندكنار
اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  27717 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت اميديه/بندرماهشهر
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  27718 آموزش ابتدايي 6 مرد شادگان
بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير،          / اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  27719 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت ماهشهر/بندرماهشهر
اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  27720 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت بندرامام خميني/بندرماهشهر



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  66 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  خوزستانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
اميديـه، هنـديجان،اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان،           / اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  

  27721 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت هنديجان/بندرماهشهر
  27722 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت عشايري خوزستان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  27723 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت حميديه/شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  27724 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت شاوور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  
  27725 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت زيدون/بندرماهشهر

محـل خـدمت/خرمشـهر، شـادگان  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه،  / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  27726 آموزش ابتدايي 8 مرد آبادان

اولويـت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آغاجـاري، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان،/ اهـواز ) ص(پرديس حضرت رسـول اكـرم  
  27727 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت رامهرمز/بندرماهشهر

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان   / اهواز) ص(اكرمپرديس حضرت رسول 
  27728 آموزش ابتدايي 2 مرد هويزه

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن خدمت انديكا محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 23711  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت عشايري خوزستان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 23712  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت دزفول/انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، / پرديس شهيد باهنر شهركرد 23713  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت شوشتر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 23714  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت شادگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 23715  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت عشايري خوزستان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 23716  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن 2ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 23717  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت آبادان/خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، / پرديس شهيد باهنر شهركرد 23718  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت خرمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 23719  
محـل خـدمت دشـت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبـادان، دشـت آزادگـان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان       /پرديس شهيد باهنر شهركرد

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن آزادگان 23720  
محـل/هنـديجان، بندرماهشـهر  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشـير، بهبهـان، اميديـه،    / پرديس شهيد باهنر شهركرد

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن خدمت رامهرمز 23721  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت شادگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 23722  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت آبادان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ ايالمپرديس شهيد مدرس  23723  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد خدمت آبادان محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23724  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت باغملك جانكي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23725  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت شوشتر/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت / پرديس شهيد مدرس ايالم 23726  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت مسجدسليمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23727  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت عشايري خوزستان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23728  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت خرمشهر/شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، / پرديس شهيد مدرس ايالم 23729  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت باوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23730  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت باوي/بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد مدرس ايالم 23731  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت اروندكنار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23732  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 4ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23733  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت شوش/گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، / پرديس شهيد مدرس ايالم 23734  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 3ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23735  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت كارون/داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد مدرس ايالم 23736  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23737  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت شادگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23738  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت حميديه/حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، / پرديس شهيد مدرس ايالم 23739  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23740  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت انديكا/داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با / پرديس شهيد مدرس ايالم 23741  
خـدمتمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/ پرديس شهيد مدرس ايالم

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد رامهرمز 23742  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 4ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23743  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت شوشتر/بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد مدرس ايالم 23744  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت عشايري خوزستان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23745  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت خرمشهر/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت / پرديس شهيد مدرس ايالم 23746  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد 3ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23747  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23748  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت دشت آزادگان/دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان،/ پرديس شهيد مدرس ايالم 23749  

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  23755 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد خدمت بندرامام خميني

  23756 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت آبادان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  23757 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كارون/كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  23758 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  23759 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت ايذه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
باغملـك محـل خـدمت  /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللـي، مسجدسـليمان  / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  23760 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد جانكي
  23761 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت باوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  23762 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت آبادان/آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  23763 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت دهدز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  23764 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت عشايري خوزستان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  23765 اجتماعيآموزش علوم  1 مرد محل خدمت شوشتر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  23766 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد 2ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  23665 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت دزفول/انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  23666 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت شوش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  23667 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت ايذه/داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  23668 آموزش تاريخ 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  23669 آموزش تاريخ 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
محـل/اميديه، هنـديجان، بندرماهشـهر  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  23670 آموزش تاريخ 1 مرد خدمت ماهشهر
  23641 آموزش الهيات 3  زن محل خدمت شادگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23642 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23643 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23644 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت كارون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت دشـت/شـادگان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگـان، هـويزه، خرمشـهر،    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23645 آموزش الهيات 1  زن آزادگان
  23646 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت شاوور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23647 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت هويزه/شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  67 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  خوزستانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23648 آموزش الهيات 1  زن خدمت رامشير
  23649 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت صيدون/مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23650 آموزش الهيات 1  زن خدمت رامهرمز
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23651 آموزش الهيات 2  زن خدمت ماهشهر
  23652 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت باوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23653 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت خرمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت/باغملـك، هفتگـل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان     اولويت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي ايـذه،       / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23654 آموزش الهيات 1  زن مسجدسليمان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23655 الهياتآموزش  1  زن خدمت بندرامام خميني
  23656 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت اللي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23657 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت انديكا/هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23658 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت عشايري خوزستان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت/ايـذه، باغملـك، هفتگـل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان      اولويت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي      / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23659 آموزش الهيات 1  زن مسجدسليمان
  23660 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت حميديه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23685 آموزش جغرافيا 1  زن خدمت رامهرمز
  23686 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت ايذه/اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23687 آموزش جغرافيا 1  زن خدمت اميديه
  23688 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23689 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت دهدز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23690 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت خرمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23691 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت آبادان/دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23692 آموزش جغرافيا 1  زن خدمت ماهشهر

  23693 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت شوشتر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا فاطمه پرديس
محـل خـدمت باغملـك/مسجدسـليمان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللـي،  / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23703 آموزش زبان عربي 1  زن جانكي
  23704 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت اروندكنار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23705 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت دزفول/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند اولويت/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23706 آموزش زبان عربي 1  زن رامهرمزخدمت 
  23707 آموزش زبان عربي 1  زن 2ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23708 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت شادگان/آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23709 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت شوشتر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23710 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت باوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23807 مشاوره و راهنمايي آموزش 2  زن محل خدمت خرمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23808 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت انديكا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23809 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت هفتگل/شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت دشـت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگـان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23810 مشاوره و راهنماييآموزش  1  زن آزادگان
  23811 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت باوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23812 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت شادگان/آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23813 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت هويزه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23814 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن 4ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  23815 و راهنماييآموزش مشاوره  1  زن محل خدمت عشايري خوزستان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت باغملـك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللـي، مسجدسـليمان  / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23816 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن جانكي
  23817 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت ايذه/شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23818 راهنمايي آموزش مشاوره و 1  زن محل خدمت دهدز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23819 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت آبادان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23820 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت اروندكنار/آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23821 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت شوشتر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت/اولويت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي ايـذه، باغملـك، هفتگـل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان           / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23822 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن مسجدسليمان
  23823 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت صيدون/هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23824 و راهنمايي آموزش مشاوره 1  زن خدمت بندرامام خميني
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23825 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن خدمت رامشير
  23826 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بستان/بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان اولويت پذيرش با داوطلبان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23827 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن اميديهخدمت 
  23828 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن 3ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23829 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن 2ناحيه . محل خدمت اهواز/بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23830 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن 1ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  23831 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن خدمت ماهشهر
محـل/شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23832 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن خدمت رامهرمز
محـل/راولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـه    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  23833 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن خدمت آغاجاري
  23834 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27729 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت عشايري خوزستان/بومي استان خوزستانمخصوص داوطلبان / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27730 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت انديكا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27731 آموزش ابتدايي 5  زن خدمت ماهشهر
  27732 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت شادگان/شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27733 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت هنديجان



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  68 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  خوزستانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
18  زن 2ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه   27734 آموزش ابتدايي
محـل خـدمت دشـت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگـان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27735 آموزش ابتدايي 6  زن آزادگان
محـل/آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27736 آموزش ابتدايي 7  زن خدمت رامهرمز
  27737 آموزش ابتدايي 6  زن 4ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27738 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت شاوور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/هنـديجان، بندرماهشـهر   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه،  / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27739 آموزش ابتدايي 4  زن خدمت بندرامام خميني
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27740 آموزش ابتدايي 6  زن خدمت اميديه

  27741 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سردشت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  27742 آموزش ابتدايي 3  زن خدمت گتوندمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27743 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت حميديه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27744 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت هفتگل/باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27745 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت اللي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  27746 آموزش ابتدايي 2  زن خدمت رامشير
12  زن 3ناحيه . محل خدمت اهواز/باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه   27747 آموزش ابتدايي
  27748 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت اروندكنار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27749 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت شوش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
11  زن محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه   27750 آموزش ابتدايي
  27751 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت خرمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27752 آموزش ابتدايي 1  زن خدمت آغاجاري
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27753 آموزش ابتدايي 2  زن خدمت زيدون
  27754 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت انديمشك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27755 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت صيدون/اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت باغملـك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللـي، مسجدسـليمان  / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27756 آموزش ابتدايي 4  زن جانكي
  27757 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت ايذه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27758 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت هويزه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27759 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت آبادان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27760 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت باوي/كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27761 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت كارون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
10  زن 1ناحيه . محل خدمت اهواز/داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه   27762 آموزش ابتدايي
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27763 آموزش ابتدايي 7  زن خدمت بهبهان
  27764 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت شوشتر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27794 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت آبادان/هويزه، خرمشهر، شادگان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان،/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27795 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ايذه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  27796 آموزش كودكان استثنايي 1  زن خدمت بندرامام خميني

محـل خـدمت باغملـك/ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللـي، مسجدسـليمان  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27797 آموزش كودكان استثنايي 1  زن جانكي

  27798 استثناييآموزش كودكان  1  زن محل خدمت خرمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27799 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت شوش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27800 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت انديمشك/انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت دشـت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگـان، هـويزه، خرمشـهر، شـادگان    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27801 آموزش كودكان استثنايي 1  زن آزادگان
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا فاطمهپرديس 

  27802 آموزش كودكان استثنايي 1  زن خدمت رامهرمز
  27803 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت دزفول/شوش، انديمشك، شوشتر، گتونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27804 آموزش كودكان استثنايي 1  زن خدمت رامشير
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27805 آموزش كودكان استثنايي 1  زن خدمت بهبهان
  27806 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 4ناحيه . محل خدمت اهواز/كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27807 استثناييآموزش كودكان  1  زن خدمت ماهشهر
  27808 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت شادگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27809 آموزش كودكان استثنايي 2  زن 2ناحيه . محل خدمت اهواز/اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27810 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت شوشتر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت/اولويت پـذيرش بـا داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي ايـذه، باغملـك، هفتگـل، انـديكا، اللـي، مسجدسـليمان           / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27811 آموزش كودكان استثنايي 1  زن مسجدسليمان
  27812 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 3ناحيه . اهوازمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27813 آموزش كودكان استثنايي 1  زن خدمت اميديه
  27814 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت حميديه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27815 كودكان استثنايي آموزش 1  زن 1ناحيه . محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهـان، اميديـه، هنـديجان، بندرماهشـهر    / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27816 آموزش كودكان استثنايي 1  زن خدمت هنديجان
  27817 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت باوي/داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
  27861 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد  محل خدمت خدابنده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ رشت) ع(پرديس امام علي
  27862 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت زنجانرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ رشت) ع(پرديس امام علي
  27863 كودكان استثنايي آموزش 1 مرد محل خدمت ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ رشت) ع(پرديس امام علي
  27864 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بزينه رود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ رشت) ع(پرديس امام علي
  27865 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت انگوران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ رشت) ع(پرديس امام علي

  23847 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت بزينه رود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس اميركبير كرج
  23853 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت افشار/خرمدرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، / پرديس اميركبير كرج
  23854 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت بزينه رود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس اميركبير كرج
  23855 آموزش جغرافيا 1  زن طارم محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/ پرديس اميركبير كرج



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  
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  زنجانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  23856 آموزش جغرافيا 1  زن خدمت ماهنشان محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس اميركبير كرج
  23877 آموزش علوم اجتماعي 2  زن محل خدمت طارم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/ پرديس اميركبير كرج
  23878 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت ماهنشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس اميركبير كرج
  23879 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بزينه رود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس اميركبير كرج
  23880 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت افشار/خرمدرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، / پرديس اميركبير كرج

  23835 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت سجاسرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  23836 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت زنجانرود/شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  23837 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت ايجرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  23838 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت ماهنشان/داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشاناولويت پذيرش با / الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  23839 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت سلطانيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  23887 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت خرمدره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ قزوينالهدي صدر پرديس بنت
  23888 و راهنمايي آموزش مشاوره 1  زن محل خدمت انگوران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  23889 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سجاسرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  23890 راهنماييآموزش مشاوره و  1  زن محل خدمت افشار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  23891 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سلطانيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  23892 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت زنجانرود/ماهنشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، / الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  23893 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بزينه رود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  23894 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت طارم/طارماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  23895 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ايجرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  23896 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت ماهنشان/شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر قزوينپرديس بنت

  23848 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت افشار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  23849 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت بزينه رود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ فردوسي كرجپرديس حكيم ابوالقاسم 

  23850 تاريخآموزش  1 مرد محل خدمت انگوران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  23851 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت طارم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  23852 تاريخآموزش  1 مرد محل خدمت ماهنشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  23857 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت بزينه رود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  23858 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت طارم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  23859 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت افشار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  23881 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت بزينه رود/سلطانيه، ابهر، خرمدره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده،/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  23882 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت ماهنشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  23883 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت انگوران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  23884 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت ايجرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  23885 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت طارم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  23886 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت سلطانيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت انگوران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد باهنر همدان 23864  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ماهنشان/ماهنشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، / پرديس شهيد باهنر همدان 23865  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت زنجانرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد باهنر همدان 23866  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت بزينه رود/بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدرهاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد باهنر همدان 23867  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت طارم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/ پرديس شهيد باهنر همدان 23868  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت افشار/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدرهاولويت / پرديس شهيد باهنر همدان 23869  
  27818 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت ابهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
20 مرد محل خدمت انگوران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان   27819 آموزش ابتدايي
  27820 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت بزينه رود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  27821 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت افشار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ شهيد بهشتي زنجانپرديس 
20 مرد محل خدمت ماهنشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان   27822 آموزش ابتدايي

  27823 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت سجاسرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ زنجانپرديس شهيد بهشتي 
  27824 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت خدابنده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  27825 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت سلطانيه/داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدرهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد بهشتي زنجان
  27826 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت خرمدره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  27827 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت ايجرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ زنجانپرديس شهيد بهشتي 
  27828 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  27829 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت طارم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/ شهيد بهشتي زنجانپرديس 
  27830 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  27831 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت زنجانرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ زنجانپرديس شهيد بهشتي 
  23860 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بزينه رود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  23861 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت ماهنشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  23897 راهنماييآموزش مشاوره و  1 مرد محل خدمت سجاسرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  23898 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت سلطانيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  23899 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت ماهنشان/ماهنشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، / پرديس شهيد رجايي قزوين
  23900 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت ايجرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  23901 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بزينه رود/شهرستان خدابنده اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  23902 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت انگوران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  23903 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت افشار/داوطلبان بومي شهرستان خدابندهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي قزوين
  23904 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت خرمدره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  23905 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت طارم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  23906 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت زنجانرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد رجايي قزوين

  23840 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ايجرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ همدانپرديس شهيد مقصودي 
  23841 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت زنجانرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد مقصودي همدان

  23842 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سلطانيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ مقصودي همدان پرديس شهيد
  23843 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت طارم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/ پرديس شهيد مقصودي همدان

  23844 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت ماهنشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ همدانپرديس شهيد مقصودي 
  23845 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سجاسرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  23846 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت افشار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس شهيد مقصودي همدان
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ايجرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 23870  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت طارم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 23871  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت زنجانرودمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 23872  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت بزينه رود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 23873  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت افشار/داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره اولويت پذيرش با/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 23874  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ماهنشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 23875  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت انگوران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 23876  
  23862 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت بزينه رود/خرمدرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  23863 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت انگوران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  27866 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ناحيه دو/شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27867 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  70 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  زنجانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  27832 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت بزينه رود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ زنجان) س(الزهرا پرديس فاطمه

  27833 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت خدابنده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ زنجان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  27834 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت خرمدره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ زنجان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27835 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت افشار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ زنجان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27836 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سجاسرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ زنجان) س(الزهرا پرديس فاطمه
12  زن محل خدمت ماهنشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ زنجان) س(الزهرا پرديس فاطمه   27837 آموزش ابتدايي
11  زن محل خدمت ايجرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ زنجان) س(الزهرا پرديس فاطمه   27838 آموزش ابتدايي

11  زن محل خدمت انگوران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ زنجان) س(الزهرا فاطمه پرديس   27839 آموزش ابتدايي
  27840 ابتداييآموزش  7  زن محل خدمت زنجانرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ زنجان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27841 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت طارم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/ زنجان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27842 ابتداييآموزش  1  زن محل خدمت سلطانيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ زنجان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27843 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت ابهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ زنجان) س(الزهرا پرديس فاطمه

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
  23907 آموزش الهيات 2 مرد  محل خدمت دامغان/دامغاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  23908 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت مهدي شهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  23909 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ميامي/شاهرود، ميامي اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  23910 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سرخه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  23911 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت اميرآباد/دامغان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  23912 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بسطام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  23913 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت سمنان/سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، / اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  23914 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت گرمسار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  23915 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت شاهرود/شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  23942 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت دامغان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  23943 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت سمنان/شهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  23944 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بيارجمند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  23945 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بسطام/ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، / اله طالقاني قمپرديس آيت
  23946 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت ميامي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  23947 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت مهدي شهر/مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، / اله طالقاني قمپرديس آيت
  23948 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  23949 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت گرمسار/آرادان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار،/ اله طالقاني قمپرديس آيت

  23950 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت گرمسار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23951 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت مهدي شهر/سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23952 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23953 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت ميامي/بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23954 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت اميرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23955 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت سمنان/شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23956 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت سرخه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23957 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت آرادان/با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آراداناولويت پذيرش / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  23958 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت بسطام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت مهدي شهر/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23959  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ميامي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23960  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت اميرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23961  
زبان و ادبيات فارسيآموزش  2 مرد محل خدمت سمنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23962  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت آرادان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23963  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد دامغانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23964  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت گرمسار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23965  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بيارجمند/شهرستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23966  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23967  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بسطام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر 23968  
  23923 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت بيارجمند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس اميركبير كرج
  23924 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت سمنان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت / پرديس اميركبير كرج
  23925 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت گرمسار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ پرديس اميركبير كرج
  23926 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت شاهرود/بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس اميركبير كرج
  23916 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت ميامي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  23917 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت گرمسار/شهرستانهاي گرمسار، آراداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  23918 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  23919 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت بسطام/شهرستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي )/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  23920 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت مهدي شهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  23921 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت سمنان/شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا
  23922 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت دامغان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان)/ ورامين(پرديس زينبيه پيشوا

  27911 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت گرمسار/گرمسار، آراداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27912 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بسطام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27913 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت مهدي شهر/شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27914 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ميامي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27915 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت دامغان/داوطلبان بومي شهرستان دامغاناولويت پذيرش با / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27916 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  27917 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت سمنان/بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  23927 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت بسطام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد چمران تهران
  23928 آموزش تاريخ 2 مرد محل خدمت شاهرود/بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس شهيد چمران تهران
  23929 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت گرمسار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ پرديس شهيد چمران تهران
  23930 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت دامغان/دامغاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد چمران تهران
  23931 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت سمنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
  23932 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت مهدي شهر/مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، / پرديس شهيد چمران تهران
  23933 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت بيارجمند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد چمران تهران
  23934 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت سمنان/مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، / پرديس شهيد چمران تهران
  23935 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت دامغان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ پرديس شهيد چمران تهران
  23936 آموزش جغرافيا 2 مرد شاهرودمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد چمران تهران
  23977 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت ميامي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد چمران تهران
  23978 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد مهدي شهرمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
  23979 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت گرمسار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ پرديس شهيد چمران تهران
  23980 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد شاهرود محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد چمران تهران
  23981 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت سمنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
  23982 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت آرادان/آراداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، / پرديس شهيد چمران تهران
  23983 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بسطام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد چمران تهران



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  71 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  سمنانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ پذيرش داوطلبان بومي مخصوص يا اولويت / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  23984 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت سرخه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران
  23985 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت دامغان/شهرستان دامغاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد چمران تهران
  23992 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بسطام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  23993 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ميامي/شهرستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي سمنان
  23994 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت مهدي شهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  23995 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت گرمسار/با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آراداناولويت پذيرش / پرديس شهيد رجايي سمنان
  23996 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  23997 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت سمنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  23998 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت دامغان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ پرديس شهيد رجايي سمنان

18 مرد محل خدمت گرمسار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ سمنانپرديس شهيد رجايي    27868 آموزش ابتدايي
  27869 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت بيارجمند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد رجايي سمنان
15 مرد محل خدمت دامغان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ پرديس شهيد رجايي سمنان   27870 آموزش ابتدايي
  27871 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت سرخه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  27872 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت مهدي شهر/داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر اولويت پذيرش با/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  27873 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت آرادان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  27874 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت اميرآباد/داوطلبان بومي شهرستان دامغاناولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي سمنان
10 مرد محل خدمت ميامي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد رجايي سمنان   27875 آموزش ابتدايي
31 مرد محل خدمت سمنان/شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي سمنان   27876 آموزش ابتدايي
36 مرد محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد رجايي سمنان   27877 آموزش ابتدايي
10 مرد محل خدمت بسطام/شهرستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي سمنان   27878 آموزش ابتدايي

  23999 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ميامي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24000 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت دامغان/بومي شهرستان دامغان اولويت پذيرش با داوطلبان/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24001 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بسطام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24002 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت گرمسار/داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آراداناولويت پذيرش با / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27879 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت آرادان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27880 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت اميرآباد/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغاناولويت / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27881 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت مهدي شهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27882 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت ميامي/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامياولويت / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27883 آموزش ابتدايي 9  زن محل خدمت دامغان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27884 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بيارجمند/داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش با / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  27885 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت بسطام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
11  زن محل خدمت گرمسار/داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آراداناولويت پذيرش با / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه   27886 آموزش ابتدايي
22  زن محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه   27887 آموزش ابتدايي
  27888 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سرخه/داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با / سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه
20  زن محل خدمت سمنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ سمنان) س(الزهرا پرديس فاطمه   27889 آموزش ابتدايي

  23937 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت مهدي شهر/داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با / پرديس نسيبه تهران
  23938 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت دامغان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ پرديس نسيبه تهران
  23939 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت آرادان/گرمسار، آرادان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ پرديس نسيبه تهران
  23940 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس نسيبه تهران
  23941 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت سمنان/شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي / پرديس نسيبه تهران
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت سمنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس نسيبه تهران 23969  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بيارجمند/ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، / پرديس نسيبه تهران 23970  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت دامغان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ پرديس نسيبه تهران 23971  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ميامي/ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، / پرديس نسيبه تهران 23972  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت گرمسار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ پرديس نسيبه تهران 23973  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت شاهرود/ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، / پرديس نسيبه تهران 23974  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت آرادان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ پرديس نسيبه تهران 23975  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بسطام/ميامي اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود،/ پرديس نسيبه تهران 23976  
  23986 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت گرمسار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ پرديس نسيبه تهران
  23987 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت شاهرود/ميامياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، / پرديس نسيبه تهران
  23988 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت دامغان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ پرديس نسيبه تهران
  23989 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بسطام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس نسيبه تهران
  23990 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت سمنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس نسيبه تهران
  23991 علوم اجتماعيآموزش  1  زن محل خدمت ميامي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس نسيبه تهران
  27918 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت گرمسار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ پرديس نسيبه تهران
  27919 استثناييآموزش كودكان  1  زن محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس نسيبه تهران
  27920 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت دامغان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ پرديس نسيبه تهران
  27921 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت مهدي شهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس نسيبه تهران
  27922 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بسطام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس نسيبه تهران
  27923 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ميامي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس نسيبه تهران
  27924 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت سمنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس نسيبه تهران

 بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و
  24040 آموزش تاريخ 1  زن  دشتياريمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24041 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24042 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24050 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24051 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24052 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت بمپور/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24053 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت سيب وسوران/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24054 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت نيكشهر/سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24055 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24056 آموزش جغرافيا 1  زن زابلمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24148 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت الشار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24149 اجتماعيآموزش علوم  1  زن محل خدمت مهرستان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24150 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24151 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت زهك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  24152 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت زابل/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(امام سجادپرديس 
  24153 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت قصرقند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24154 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت كنارك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24155 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24156 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بنجار/استان سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24157 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24158 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بنت/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24159 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  72 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و  ادامه
جنس  محل خدمت/ اولويت پذيرش داوطلبان بومي مخصوص يا / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  24160 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بزمان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  24003 آموزش الهيات 1  زن خدمت بمپورمحل /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24004 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24005 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان

  24006 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت زابل/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ رسالت زاهدانپرديس 
  24007 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24008 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت جالق/و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان / پرديس رسالت زاهدان
  24009 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت مهرستان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24010 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24011 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24012 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت بم پشت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24013 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت بزمان/سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان / پرديس رسالت زاهدان
  24014 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24015 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت سيب وسوران/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24016 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت بنجار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24017 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت زهك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24018 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت الشار/داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص / پرديس رسالت زاهدان
  24019 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت قصرقند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24068 آموزش زبان عربي 1  زن هامونمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24069 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت بمپور/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24070 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان

  24071 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت زابل/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ رسالت زاهدانپرديس 
  24072 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت راسك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24073 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت بزمان/سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان / پرديس رسالت زاهدان
  24074 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24075 زبان عربي آموزش 1  زن محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24076 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24077 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24078 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24079 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت كنارك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24080 آموزش زبان عربي 1  زن سيستان و بلوچستان -محل خدمت عشايري /بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس رسالت زاهدان
  24081 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت سيب وسوران/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن خدمت ايرانشهرمحل /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24103  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24104  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24105  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت جالق/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24106  
فارسيآموزش زبان و ادبيات  1  زن محل خدمت زابل/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24107  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت سراوان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24108  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت سرباز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24109  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت سيب وسوران/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ رسالت زاهدانپرديس  24110  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت فنوج/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24111  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت مهرستان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24112  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24113  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت نيكشهر/استان سيستان و بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي/ پرديس رسالت زاهدان 24114  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت هامون/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24115  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت هيرمند/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس رسالت زاهدان 24116  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24117  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن دلگانمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24118  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت زهك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان 24119  
  24179 و راهنمايي آموزش مشاوره 1  زن محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24180 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24181 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان

  24182 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن آباد محل خدمت نصرت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ رسالت زاهدانپرديس 
  24183 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت الشار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24184 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت زابل/داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص / پرديس رسالت زاهدان
  24185 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت زهك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24186 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سيب و سوران/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس رسالت زاهدان
  24187 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24188 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن نيكشهرمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24189 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت فنوج/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24190 راهنماييآموزش مشاوره و  2  زن محل خدمت جالق/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24191 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت بم پشت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24192 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان

  24193 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ زاهدان پرديس رسالت
  24194 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سراوان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24195 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ميرجاوه/بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان / پرديس رسالت زاهدان
  24196 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت مهرستان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24197 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت دشتياري/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس رسالت زاهدان
  24198 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سرباز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24199 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بمپور/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24200 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت راسك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24201 راهنماييآموزش مشاوره و  1  زن محل خدمت بزمان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24202 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
  24203 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت قصرقند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان

  24204 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت كنارك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ رسالت زاهدانپرديس 
  27925 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت جالق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/ پرديس رسالت زاهدان
محل خدمت دلگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش الشار شهرستان نيك شهر /پرديس رسالت زاهدان   27926 آموزش ابتدايي 5  زن
  27927 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت هامون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/ پرديس رسالت زاهدان
  27928 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بم پشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/ پرديس رسالت زاهدان
  27929 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت الشار/شهرستان نيك شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش الشار / پرديس رسالت زاهدان
  27930 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت ميرجاوه/آباد شهرستان زاهدان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، بخش نصرت/ پرديس رسالت زاهدان
محـل خـدمت/شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخـش الشـار شهرسـتان نيـك شـهر     اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس رسالت زاهدان

  27931 آموزش ابتدايي 6  زن راسك
  27932 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت نيكشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/ پرديس رسالت زاهدان



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  73 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  بلوچستان داوطلبان بومي استان سيستان ومخصوص   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  27933 ابتداييآموزش  3  زن محل خدمت قصرقند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/ پرديس رسالت زاهدان
  27934 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت چابهار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/ پرديس رسالت زاهدان
  27935 آموزش ابتدايي 6  زن كناركمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/ پرديس رسالت زاهدان
  27936 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت زابل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/ پرديس رسالت زاهدان
  27937 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت نصرت آباد/شهرستان زاهدانآباد  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، بخش نصرت/ پرديس رسالت زاهدان
  27938 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت خاش/آباد شهرستان زاهدان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، بخش نصرت/ پرديس رسالت زاهدان
  27939 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت زهك/شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس رسالت زاهدان
  27940 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بمپور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش الشار شهرستان نيك شهر/ پرديس رسالت زاهدان

  27941 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت سيب و سوران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/ زاهدانپرديس رسالت 
  27942 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بنجار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/ پرديس رسالت زاهدان
  27943 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت فنوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش الشار شهرستان نيك شهر/ پرديس رسالت زاهدان
  27944 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت سرباز/الشار شهرستان نيك شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش / پرديس رسالت زاهدان
  27945 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت نيمروز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/ پرديس رسالت زاهدان
  27946 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت هيرمند/شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس رسالت زاهدان
  27947 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بزمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش الشار شهرستان نيك شهر/ پرديس رسالت زاهدان

  27948 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت سراوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/ زاهدانپرديس رسالت 
  27949 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت مهرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/ پرديس رسالت زاهدان

  27950 آموزش ابتدايي 2  زن آباد محل خدمت نوك/آباد شهرستان زاهدان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، بخش نصرت/ رسالت زاهدانپرديس 
  27951 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بنت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/ پرديس رسالت زاهدان
  27952 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت دشتياري/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/ پرديس رسالت زاهدان
  27953 آموزش ابتدايي 1  زن سيستان و بلوچستان -محل خدمت عشايري /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس رسالت زاهدان
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخـش الشـار شهرسـتان نيـك شـهر     / پرديس رسالت زاهدان

  27954 آموزش ابتدايي 5  زن ايرانشهر
  24043 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت خاش/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24044 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت فنوج/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24045 تاريخآموزش  1 مرد محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24046 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24047 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24048 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت نيكشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان /پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24049 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت سراوان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24057 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت بمپور/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24058 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24059 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت هامون/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24060 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24061 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت الشار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند

  24062 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت مهرستان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ باهنر بيرجندپرديس شهيد 
  24063 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت قصرقند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24064 آموزش جغرافيا 1 مرد سيستان و بلوچستان -محل خدمت عشايري /بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24065 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24066 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت زهك/سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24067 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت سيب وسوران/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند

  24020 آموزش الهيات 1 مرد پشتمحل خدمت بم /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24021 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24022 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بنجار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24023 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24024 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24025 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت راسك/داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24026 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت هامون/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24027 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت نيكشهر/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24028 آموزش الهيات 1 مرد آباد محل خدمت نوك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24029 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت مهرستان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24030 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت الشار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24031 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت كنارك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  24032 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت فنوج/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ زاهدان پرديس شهيد مطهري
  24033 آموزش الهيات 1 مرد سيستان و بلوچستان -محل خدمت عشايري /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24034 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت زابل/داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24035 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سيب وسوران/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24036 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت هيرمند/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24037 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24038 الهياتآموزش  2 مرد محل خدمت بزمان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24039 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24082 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت سرباز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  24083 آموزش زبان عربي 1 مرد آباد محل خدمت نوك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ زاهدانپرديس شهيد مطهري 
  24084 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت فنوج/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24085 آموزش زبان عربي 1 مرد سيستان و بلوچستان -محل خدمت عشايري /استان سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24086 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24087 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت قصرقند/سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24088 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت الشار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24089 آموزش زبان عربي 1 مرد مهرستانمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24090 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24091 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت زابل/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24092 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت زهك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24093 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت هامون/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24094 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان /پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24095 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بنجار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24096 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت ايرانشهر/سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24097 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بزمان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24098 آموزش زبان عربي 1 مرد بمپورمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24099 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24100 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت جالق/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24101 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت سراوان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24102 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت الشار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان /پرديس شهيد مطهري زاهدان 24120  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24121  



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  74 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  بلوچستان سيستان ومخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت نيكشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24122  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت قصرقند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ زاهدان پرديس شهيد مطهري 24123  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24124  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بم پشت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24125  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24126  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بزمان/داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص / پرديس شهيد مطهري زاهدان 24127  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد آباد محل خدمت نوك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24128  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد آباد محل خدمت نصرت/داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص / پرديس شهيد مطهري زاهدان 24129  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت سراوان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24130  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت هامون/داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص / پرديس شهيد مطهري زاهدان 24131  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بنجار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24132  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بمپور/بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد مطهري زاهدان 24133  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت كنارك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24134  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت راسك/سيستان و بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24135  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت زهك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24136  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ميرجاوه/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس شهيد مطهري زاهدان 24137  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت مهرستان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24138  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت نيمروز/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس شهيد مطهري زاهدان 24139  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24140  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت جالق/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس شهيد مطهري زاهدان 24141  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت زابل/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24142  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت دلگان محل/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24143  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت سيب وسوران/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24144  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد چابهار محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24145  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24146  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد سيستان و بلوچستان - محل خدمت عشايري/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان 24147  
  24161 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بم پشت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24162 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد زهكمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24163 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24164 علوم اجتماعيآموزش  1 مرد محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24165 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت بمپور/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24166 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت جالق/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  24167 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت فنوج/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ شهيد مطهري زاهدان پرديس
  24168 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24169 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت سيب وسوران/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24170 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت سرباز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24171 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت مهرستان/استان سيستان و بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24172 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد آباد محل خدمت نصرت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24173 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كنارك/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24174 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد آباد محل خدمت نوك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24175 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد هيرمندمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24176 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت نيكشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24177 علوم اجتماعيآموزش  2 مرد محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24178 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت هامون/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24205 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24206 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24207 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت مهرستان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  24208 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت فنوج/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ مطهري زاهدانپرديس شهيد 
  24209 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت راسك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24210 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بمپور/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24211 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بم پشت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24212 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت نيكشهر/داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24213 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت الشار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24214 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت زاهدان/استان سيستان و بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24215 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بنجار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24216 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت هامون/استان سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24217 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت زهك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24218 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت سرباز/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24219 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت زاهدان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24220 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ايرانشهر/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24221 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24222 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت هيرمند/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24223 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت قصرقند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24224 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد خدمت سيب و سوران محل/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24225 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت كنارك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24226 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد جالقمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24227 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24228 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ميرجاوه/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24229 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سراوان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24230 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد بلوچستانسيستان و  -محل خدمت عشايري /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24231 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد آباد محل خدمت نوك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
محل خـدمت/سرباز، فنوج، بخش الشار شهرستان نيك شهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، / پرديس شهيد مطهري زاهدان

  27955 آموزش ابتدايي 2 مرد بزمان
محل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش الشار شهرستان نيك شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

10 مرد سرباز   27956 آموزش ابتدايي
  27957 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت زهك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/ مطهري زاهدان پرديس شهيد

خـدمتمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش الشار شهرستان نيك شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
10 مرد راسك   27958 آموزش ابتدايي

محل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش الشار شهرستان نيك شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27959 آموزش ابتدايي 8 مرد ايرانشهر

  27960 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت سيب و سوران/بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27961 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت هامون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
محل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش الشار شهرستان نيك شهر /پرديس شهيد مطهري زاهدان

  27962 آموزش ابتدايي 2 مرد فنوج



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  75 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و  ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  27963 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت ميرجاوه/آباد شهرستان زاهدان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، بخش نصرت/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27964 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت جالق/سراوان، سيب سوران، مهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27965 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت هيرمند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27966 آموزش ابتدايي 4 مرد آباد محل خدمت نصرت/آباد شهرستان زاهدان داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، بخش نصرتاولويت پذيرش با / پرديس شهيد مطهري زاهدان
11 مرد محل خدمت دشتياري/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/ پرديس شهيد مطهري زاهدان   27967 آموزش ابتدايي
  27968 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت مهرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27969 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت سراوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27970 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت خاش/آباد شهرستان زاهدان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، بخش نصرت/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27971 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت چابهار/نيكشهر، قصرقنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه بهار، كنارك، / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27972 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت زابل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27973 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت نيمروز/شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27974 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت بنجار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27975 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت كنارك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
محل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش الشار شهرستان نيك شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  27976 آموزش ابتدايي 2 مرد الشار
  27977 آموزش ابتدايي 2 مرد سيستان و بلوچستان -محل خدمت عشايري /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27978 آموزش ابتدايي 5 مرد بم پشت محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
محل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش الشار شهرستان نيك شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  27979 آموزش ابتدايي 7 مرد دلگان
  27980 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت نيكشهر/شهرستانهاي چاه بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  27981 آموزش ابتدايي 2 مرد آباد محل خدمت نوك/آباد شهرستان زاهدان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، بخش نصرت/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  27982 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت بنت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/ زاهدان پرديس شهيد مطهري
محل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، بخش الشار شهرستان نيك شهر/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  27983 آموزش ابتدايي 3 مرد بمپور
  27984 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت قصرقند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چاه بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28031 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28032 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28033 كودكان استثناييآموزش  1 مرد محل خدمت زابل/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28034 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28035 استثناييآموزش كودكان  1 مرد 1ناحيه . محل خدمت زاهدان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28036 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت سيب و سوران/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28037 استثناييآموزش كودكان  1 مرد 2ناحيه . محل خدمت زاهدان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28038 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28039 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت نيكشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28040 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت جالق/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28041 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت سراوان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  28042 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ زاهدانپرديس شهيد مطهري 
  28043 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت كنارك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  28044 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 1ناحيه . محل خدمت زاهدان/داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28045 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28046 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ايرانشهر/داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28047 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت زهك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28048 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت نيمروز/استان سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28049 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28050 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 2ناحيه . محل خدمت زاهدان/بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28051 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت زابل/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28052 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت سراوان/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28053 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
  24277 آموزش تاريخ 1  زن  محل خدمت قايميه/داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسنياولويت پذيرش با / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  24278 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت فرگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  24279 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت الرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  24280 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت ني ريز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت

  24364 آموزش علوم اجتماعي 1  زن خفر
  24365 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت فرگ/ني ريز اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا،/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  24366 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت سده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
محـل خـدمت/بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشـت اولويت پذيرش با داوطلبان / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت

  24367 آموزش علوم اجتماعي 1  زن 3ناحيه . شيراز
محـل خـدمت  /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت

  24368 آموزش علوم اجتماعي 1  زن جهرم
  24369 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت كهمره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  24370 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت الرستان/الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  24371 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت ني ريز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت

  24285 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت المرد/با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24286 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت الرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كـارزين / اهواز) ص(حضرت رسول اكرمپرديس 
  24287 آموزش جغرافيا 1 مرد خدمت داراب

محـل/مه، سروستان، شيراز، كـوار، مرودشـت  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرا/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24290 آموزش زبان عربي 1 مرد خدمت خرامه

محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كـوار، مرودشـت  / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24291 آموزش زبان عربي 1 مرد خدمت كوار

  24292 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت اقليد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ اهواز) ص(رسول اكرمپرديس حضرت 
  24293 آموزش زبان عربي 1 مرد ششده وقره بالغمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24294 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت گراش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24295 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت رستم/شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسنياولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24296 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت عشايري فارس/مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
محـل/شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كـارزين اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  24297 آموزش زبان عربي 1 مرد خدمت جهرم
محـل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كـارزين / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  24298 آموزش زبان عربي 1 مرد خدمت زرين دشت
  24232 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت اوز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  24233 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت استهبان/ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني / پرديس شهيد باهنر شيراز
  24234 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت ني ريز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد باهنر شيراز



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  76 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  فارسمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ پذيرش داوطلبان بومي مخصوص يا اولويت / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  24235 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت بوانات/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  24236 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت كوار/داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتاولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر شيراز
  24237 الهياتآموزش  1  زن محل خدمت پاسارگاد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  24238 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت باالده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  24239 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت جويم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  24240 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت ممسني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد باهنر شيراز
محـل خـدمت/و كـارزين  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر   / پرديس شهيد باهنر شيراز

  24241 آموزش الهيات 1  زن فيروزآباد
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين    / پرديس شهيد باهنر شيراز

  24242 آموزش الهيات 1  زن قيروكارزين
محـل خـدمت/با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسـنجان، خرامـه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت       اولويت پذيرش/ پرديس شهيد باهنر شيراز

  24243 آموزش الهيات 1  زن سپيدان
  24244 الهياتآموزش  1  زن محل خدمت ششده وقره بالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد باهنر شيراز
محل خدمت جهرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ پرديس شهيد باهنر شيراز   24245 آموزش الهيات 1  زن
  24246 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت آباده/بوانات، پاسارگاد، خرم بيداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، / پرديس شهيد باهنر شيراز
  24247 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت زرقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد باهنر شيراز
محـل خـدمت/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين    اولويت / پرديس شهيد باهنر شيراز

  24248 آموزش الهيات 1  زن داراب
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن خدمت خفرمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24307  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت فرگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24308  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ششده وقره بالغ/داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد باهنر شيراز 24309  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت پاسارگاد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24310  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت كازرون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ شهيد باهنر شيراز پرديس 24311  
.خدمت شـيراز محل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد باهنر شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن 4ناحيه  24312  
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسـنجان، خرامـه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت      / پرديس شهيد باهنر شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن سروستان 24313  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت كوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24314  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن خدمت آبادهمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24315  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت سده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24316  
محل خدمت جهرم/بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزيناولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد باهنر شيراز آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن 24317  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  1  زن محل خدمت بيرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24318  
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين    / پرديس شهيد باهنر شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن داراب 24319  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت الرستان/شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر شيراز 24320  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت شيب كوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24321  

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين    / باهنر شيرازپرديس شهيد 
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن فيروزآباد 24322  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت آباده طشك/ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني / پرديس شهيد باهنر شيراز 24323  
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين    / پرديس شهيد باهنر شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن قيروكارزين 24324  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت رستم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ شيراز پرديس شهيد باهنر 24325  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت خشت وكمارج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24326  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت قايميه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24327  
.محل خدمت شـيراز /كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، / پرديس شهيد باهنر شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن 1ناحيه  24328  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت گله دار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24329  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت جويم/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر اولويت/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24330  
فارسيآموزش زبان و ادبيات  1  زن محل خدمت گراش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24331  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت المرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24332  
محـل خـدمت/سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسـنجان، خرامـه،   / پرديس شهيد باهنر شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن مرودشت 24333  
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين    / پرديس شهيد باهنر شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن فراشبند 24334  
  28054 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد باهنر شيراز
محـل خـدمت/سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسـنجان، خرامـه،   / پرديس شهيد باهنر شيراز

  28055 آموزش ابتدايي 2  زن ارسنجان
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين    / پرديس شهيد باهنر شيراز

  28056 آموزش ابتدايي 5  زن داراب
  28057 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت كازرون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ شيرازپرديس شهيد باهنر 

.محل خدمت شـيراز /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد باهنر شيراز
12  زن 3ناحيه    28058 آموزش ابتدايي

محل خدمت جهرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ پرديس شهيد باهنر شيراز   28059 آموزش ابتدايي 7  زن
  28060 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سده/آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد،/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  28061 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت اقليد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  28062 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بوانات/با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيداولويت پذيرش / پرديس شهيد باهنر شيراز
  28063 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ممسني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد باهنر شيراز

  28064 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت خرم بيد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ شيرازپرديس شهيد باهنر 
  28065 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت آباده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد باهنر شيراز
محل خدمت زريـن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ پرديس شهيد باهنر شيراز

  28066 آموزش ابتدايي 1  زن دشت
محـل خـدمت ارژن/سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد باهنر شيراز

  28067 آموزش ابتدايي 1  زن )كوهمره سرخي(
  28068 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت آباده طشك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد باهنر شيراز

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسـنجان، خرامـه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت      / باهنر شيرازپرديس شهيد 
  28069 آموزش ابتدايي 1  زن سروستان

  28070 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت زرقان/كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، / پرديس شهيد باهنر شيراز
  28071 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خرامه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  28072 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ني ريز/داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر شيراز
  28073 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خفر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ پرديس شهيد باهنر شيراز
محل خدمت ميمند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ پرديس شهيد باهنر شيراز   28074 آموزش ابتدايي 1  زن
.محل خدمت شـيراز /سروستان، شيراز، كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، / پرديس شهيد باهنر شيراز

15  زن 2ناحيه    28075 آموزش ابتدايي
  28076 آموزش ابتدايي 1  زن )قادرآباد(محل خدمت مشهدمرغاب /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد باهنر شيراز



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  77 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  فارسمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  28077 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت باالده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد باهنر شيراز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسـنجان، خرامـه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت      / پرديس شهيد باهنر شيراز

  28078 آموزش ابتدايي 1  زن كامفيروز
محـل خـدمت/فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، / پرديس شهيد باهنر شيراز

  28079 آموزش ابتدايي 1  زن قيروكارزين
  28080 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت رستم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد باهنر شيراز
محـل خـدمت/بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين    اولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد باهنر شيراز

  28081 آموزش ابتدايي 2  زن فيروزآباد
  28082 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت الرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد باهنر شيراز
.محل خدمت شـيراز /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد باهنر شيراز

12  زن 4ناحيه    28083 آموزش ابتدايي
  28084 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت جويم/المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، / پرديس شهيد باهنر شيراز
  28085 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت گراش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  28086 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خشت وكمارج/رستم، كازرون، ممسنياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد باهنر شيراز
.محل خدمت شـيراز /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد باهنر شيراز

15  زن 1ناحيه    28087 آموزش ابتدايي
  28088 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت استهبان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ شيرازپرديس شهيد باهنر 

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين    / پرديس شهيد باهنر شيراز
  28089 آموزش ابتدايي 1  زن فراشبند

  28090 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت قايميه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  28091 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كهمره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  28092 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت اوز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  28093 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت پاسارگاد/خرم بيداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، / پرديس شهيد باهنر شيراز
  28094 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ششده وقره بالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد باهنر شيراز
محـل خـدمت/شهرستانهاي سپيدان، ارسـنجان، خرامـه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت      اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر شيراز

  28095 آموزش ابتدايي 1  زن سپيدان
  28096 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت فسا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد باهنر شيراز

  28097 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بيضا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ شيرازپرديس شهيد باهنر 
محـل خـدمت/شـت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسـنجان، خرامـه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرود     / پرديس شهيد باهنر شيراز

  28098 آموزش ابتدايي 4  زن مرودشت
  28099 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت دشمن زياري/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  28100 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت شيب كوه/فسا، ني ريز اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان،/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  28101 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت المرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد باهنر شيراز

محـل خـدمت/شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي شيراز
  24249 آموزش الهيات 1 مرد ميمند

  24250 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت گله دار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  24251 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ شهيد رجايي شيرازپرديس 

محـل خـدمت/مرودشـت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار،    / پرديس شهيد رجايي شيراز
  24252 آموزش الهيات 1 مرد كامفيروز

  24253 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت الرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  24254 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت استهبان/داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  24255 آموزش الهيات 1 مرد ارسنجان
  24256 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت خرم بيد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محل خـدمت ارژن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد رجايي شيراز

  24257 آموزش الهيات 1 مرد )كوهمره سرخي(
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   / پرديس شهيد رجايي شيراز

  24258 آموزش الهيات 1 مرد قيروكارزين
  24259 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ششده وقره بالغ/بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  24260 آموزش الهيات 1 مرد خرامه
  24261 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت شيب كوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/كـارزين اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و   / پرديس شهيد رجايي شيراز

  24262 آموزش الهيات 1 مرد جهرم
  24263 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سرچهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، / پرديس شهيد رجايي شيراز

  24264 آموزش الهيات 1 مرد زرين دشت
  24265 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت كازرون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   اولويت / پرديس شهيد رجايي شيراز

  24266 آموزش الهيات 1 مرد خفر
خـدمتمحـل  /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   / پرديس شهيد رجايي شيراز

  24267 آموزش الهيات 1 مرد فراشبند
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  24268 آموزش الهيات 1 مرد 2ناحيه . شيراز
  24269 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت فرگ/بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  24270 آموزش الهيات 1 مرد 1ناحيه . شيراز
  24271 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت المرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ شهيد رجايي شيراز پرديس

  24272 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت عالمرودشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  24273 آموزش الهيات 1 مرد 3ناحيه . شيراز
  24274 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت رستم/رستم، كازرون، ممسنياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي شيراز
  24275 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ممسني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي شيراز

  24276 آموزش الهيات 1 مرد 4ناحيه . شيراز
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ششده وقره بالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد رجايي شيراز 24335  
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد سروستان 24336  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت اشكنان/الرستان، المرد، مهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش،/ پرديس شهيد رجايي شيراز 24337  
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد زرقان 24338  
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   / شهيد رجايي شيرازپرديس 

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد قيروكارزين 24339  
محـل خـدمت/خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، / پرديس شهيد رجايي شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خرامه 24340  



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  78 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  فارسمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بوانات/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد اولويت/ پرديس شهيد رجايي شيراز 24341  
و ادبيات فارسيآموزش زبان  1 مرد محل خدمت سرچهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد رجايي شيراز 24342  
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد كامفيروز 24343  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت شيب كوه/شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي شيراز 24344  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت قايميه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد رجايي شيراز 24345  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت آباده طشك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ شيرازپرديس شهيد رجايي  24346  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت كوارمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد رجايي شيراز 24347  
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   / پرديس شهيد رجايي شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد زرين دشت 24348  
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   / پرديس شهيد رجايي شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد داراب 24349  
محـل خـدمت/فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، / پرديس شهيد رجايي شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خفر 24350  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت اقليد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد رجايي شيراز 24351  

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   / شيرازپرديس شهيد رجايي 
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد فيروزآباد 24352  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد دشمن زياريمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد رجايي شيراز 24353  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت فسا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد رجايي شيراز 24354  
محـل خـدمت/شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 4ناحيه . شيراز 24355  
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 3ناحيه . شيراز 24356  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ني ريز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد رجايي شيراز 24357  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت عشايري فارس/فارسمخصوص داوطلبان بومي استان / پرديس شهيد رجايي شيراز 24358  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بيضا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد رجايي شيراز 24359  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت گله دار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ شيرازپرديس شهيد رجايي  24360  
زبان و ادبيات فارسيآموزش  1 مرد محل خدمت خنج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز 24361  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت مهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز 24362  
محـل خـدمت/زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، / پرديس شهيد رجايي شيراز

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد جهرم 24363  
  28102 آموزش ابتدايي 2 مرد )قادرآباد(محل خدمت مشهدمرغاب /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28103 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت بابامنيرماهورميالتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28104 آموزش ابتدايي 2 مرد عالمرودشتمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28105 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت آباده طشك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28106 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت ني ريز/فسا، ني ريز اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان،/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28107 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت اوز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28108 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت خشت وكمارج/رستم، كازرون، ممسني اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28109 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت كهمره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد رجايي شيراز
11 مرد خدمت عشايري فارسمحل /مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/ پرديس شهيد رجايي شيراز   28110 آموزش ابتدايي
  28111 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت گله دار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28112 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت قايميه/كازرون، ممسنياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، / پرديس شهيد رجايي شيراز
  28113 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت فرگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28114 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت باالده/رستم، كازرون، ممسنياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28115 آموزش ابتدايي 2 مرد درودزن
  28116 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت رستم/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسنياولويت / پرديس شهيد رجايي شيراز
  28117 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت كازرون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    اولويت / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28118 آموزش ابتدايي 2 مرد ارسنجان
تمحـل خـدم  /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28119 آموزش ابتدايي 1 مرد كامفيروز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28120 آموزش ابتدايي 7 مرد مرودشت
  28121 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت مهر/شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي شيراز
  28122 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت المرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28123 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت خنج/با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر اولويت پذيرش/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28124 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت گراش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز

  28125 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت ممسني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ شيرازپرديس شهيد رجايي 
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28126 آموزش ابتدايي 1 مرد ميمند
  28127 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت ششده وقره بالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد رجايي شيراز
11 مرد محل خدمت فسا/ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني / پرديس شهيد رجايي شيراز   28128 آموزش ابتدايي
  28129 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت شيب كوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28130 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت بيضا/ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، / پرديس شهيد رجايي شيراز
  28131 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت سرچهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   اولويت / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28132 آموزش ابتدايي 5 مرد فيروزآباد
محـل خـدمت/كـارزين اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و   / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28133 آموزش ابتدايي 2 مرد فراشبند
  28134 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت اقليد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28135 آموزش ابتدايي 2 مرد سپيدان
  28136 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت سده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28137 آموزش ابتدايي 5 مرد زرين دشت
محـل خـدمت/فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28138 آموزش ابتدايي 7 مرد داراب
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28139 آموزش ابتدايي 9 مرد 4ناحيه . شيراز
  28140 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت دشمن زياري/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ رجايي شيرازپرديس شهيد 

  28141 ابتداييآموزش  2 مرد محل خدمت آباده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محل خـدمت ارژن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس شهيد رجايي شيراز

  28142 آموزش ابتدايي 2 مرد )كوهمره سرخي(
  28143 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت كوار/سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي شيراز



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  79 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  فارسمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28144 آموزش ابتدايي 2 مرد سروستان
محـل خـدمت/مرودشـت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار،    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28145 آموزش ابتدايي 2 مرد زرقان
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28146 آموزش ابتدايي 2 مرد خفر
محـل خـدمت/داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    اولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28147 آموزش ابتدايي 3 مرد خرامه
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28148 آموزش ابتدايي 6 مرد جهرم
  28149 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت استهبان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28150 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت خرم بيد/پاسارگاد، خرم بيداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، / پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28151 آموزش ابتدايي 9 مرد 3ناحيه . شيراز
  28152 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت بوانات/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28153 آموزش ابتدايي 7 مرد 2ناحيه . شيراز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28154 آموزش ابتدايي 2 مرد قيروكارزين
محـل خـدمت/داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    اولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28155 آموزش ابتدايي 7 مرد 1ناحيه . شيراز
  28156 ابتداييآموزش  2 مرد محل خدمت جويم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28157 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت بيرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28158 آموزش ابتدايي 2 مرد اشكنان محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28159 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت پاسارگاد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28160 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت الرستان/گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، / پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28205 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد جهرم
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   / شيراز پرديس شهيد رجايي

  28206 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد داراب
محـل خـدمت/فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28207 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد زرين دشت
  28208 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت فسا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28209 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت كازرون/با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسنياولويت پذيرش / پرديس شهيد رجايي شيراز
  28210 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت باالده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد رجايي شيراز

  28211 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت الرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ شيرازپرديس شهيد رجايي 
  28212 استثناييآموزش كودكان  1 مرد محل خدمت قايميه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس شهيد رجايي شيراز
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شـيراز، كـوار، مرودشـت    / پرديس شهيد رجايي شيراز

  28213 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد مرودشت
  28214 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت آباده طشك/استهبان، فسا، ني ريز اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب،/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28215 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت گراش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28216 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت اقليد/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيداولويت / پرديس شهيد رجايي شيراز
  28217 كودكان استثناييآموزش  1 مرد محل خدمت آباده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس شهيد رجايي شيراز

  24372 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت آباده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
محـل خـدمت/داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  24373 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد زرين دشت
  24374 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت فسا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  24375 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بابامنيرماهورميالتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ طباطبائي بوشهرپرديس عالمه 
محـل خـدمت/دشـت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كـوار، مرو / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  24376 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 4ناحيه . شيراز
  24377 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت رستم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  24378 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت قايميه/شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسنياولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  24379 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت الرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  24380 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد خفر
  24381 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد اشكنانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  24382 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ني ريز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  24383 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت آباده طشك/شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  24384 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت فرگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ طباطبائي بوشهرپرديس عالمه 
  24385 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد فيروزآباد

  24386 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت خشت وكمارج/ممسنياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  24387 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت اوز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  24388 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ممسني/داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني اولويت پذيرش با/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  24389 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ششده وقره بالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  24390 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سرچهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
محـل خـدمت/فيروزآباد، قير و كارزيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  24391 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد داراب
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كـوار، مرودشـت  / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  24392 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد بيضا
  24281 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت كهمره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ آباد عالمه طباطبائي خرمپرديس 

محـل/كـارزين اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهـرم، داراب، زريـن دشـت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و       / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  24282 آموزش تاريخ 1 مرد خدمت ميمند

  24283 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت خرم بيد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
محـل/بومي شهرستانهاي جهـرم، داراب، زريـن دشـت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين        اولويت پذيرش با داوطلبان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  24284 آموزش تاريخ 1 مرد خدمت زرين دشت
  28218 استثناييآموزش كودكان  1  زن محل خدمت ني ريز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28219 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت گراش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28220 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت الرستان/المرد، مهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان،/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28221 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت گله دار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28222 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت المرد/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28223 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت خنج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28224 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت اوز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24288 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت الرستان/مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24289 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت سرچهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  80 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  فارسمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ اولويت پذيرش داوطلبان بومي مخصوص يا / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  24299 آموزش زبان عربي 1  زن فراشبند
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ اهواز) س(الزهرا فاطمهپرديس 

  24300 آموزش زبان عربي 1  زن زرين دشت
محـل خـدمت/دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  24301 آموزش زبان عربي 1  زن خفر
  24302 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت آباده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24303 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت كازرون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشـت / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  24304 آموزش زبان عربي 1  زن درودزن
  24305 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت استهبان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت/دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  24306 آموزش زبان عربي 1  زن ميمند
  24393 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت خرم بيد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس كوثر ياسوج
  24394 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت مرودشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس كوثر ياسوج
  24395 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت آباده طشك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس كوثر ياسوج
  24396 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت خفر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ پرديس كوثر ياسوج
محـل خـدمت زريـن/جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس كوثر ياسوج

  24397 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن دشت
  24398 مشاوره و راهنماييآموزش  1  زن محل خدمت ميمند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/ پرديس كوثر ياسوج
  24399 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت پاسارگاد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس كوثر ياسوج
محـل خـدمت/دشـت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين     اولويت پذيرش با داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي جهـرم، داراب، زريـن      / پرديس كوثر ياسوج

  24400 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن قيروكارزين
  24401 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت الرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس كوثر ياسوج
  24402 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت جويم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس كوثر ياسوج
  24403 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ارسنجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس كوثر ياسوج

 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
  24404 آموزش الهيات 2 مرد  محل خدمت بوئين زهرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24405 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت آوج/بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان / رشت) ع(پرديس امام علي
  24406 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت رودبار الموت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24407 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ضياءآباد/شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / رشت) ع(پرديس امام علي
  24408 آموزش الهيات 1 مرد 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24409 آموزش الهيات 1 مرد 2محل خدمت قزوين ناحيه/شهرستان قزويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / رشت) ع(پرديس امام علي
  24410 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت طارم سفلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24411 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت البرز/قزويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، / رشت) ع(پرديس امام علي
  24412 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت آبيك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24413 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت شال/البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، / رشت) ع(پرديس امام علي
  24414 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت خرمدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24415 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت تاكستان/تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، / رشت) ع(پرديس امام علي
  24416 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت اسفرورين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28281 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت تاكستان/داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با / رشت) ع(پرديس امام علي
  28282 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28283 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28284 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت آبيك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ رشت) ع(پرديس امام علي

  24427 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت تاكستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس اميركبير كرج
  24428 آموزش تاريخ 1  زن 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس اميركبير كرج
  24432 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت تاكستان/با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز اولويت پذيرش/ پرديس اميركبير كرج
  24433 آموزش جغرافيا 1  زن 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس اميركبير كرج
  24482 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت تاكستان/داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با / پرديس اميركبير كرج
  24483 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت طارم سفلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس اميركبير كرج
  24484 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بوئين زهرا/داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با / پرديس اميركبير كرج
  24485 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت آبيك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ پرديس اميركبير كرج
  24486 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت رودبار الموت/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزويناولويت / پرديس اميركبير كرج
  24487 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس اميركبير كرج

  24417 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت رودبار شهرستان/با داوطلبان بومي شهرستان قزويناولويت پذيرش / الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24418 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت آبيك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24419 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت بوئين زهرا/شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24420 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت تاكستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24421 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت آوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز /الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24422 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت طارم سفلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24423 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت شال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24424 آموزش الهيات 2  زن 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24425 آموزش الهيات 1  زن 2محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24426 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت رودبار شهرستان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزويناولويت / الهدي صدر قزوينپرديس بنت 24454  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت آبيك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت 24455  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت اسفرورين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ قزوينالهدي صدر پرديس بنت 24456  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بوئين زهرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت 24457  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت تاكستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت 24458  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت البرز/شهرستانهاي آبيك، البرز، قزويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر قزوينپرديس بنت 24459  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت خرمدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت 24460  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت طارم سفلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ قزوين الهدي صدرپرديس بنت 24461  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت شال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت 24462  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن 2محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت 24463  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ضياءآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت 24464  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت آوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت 24465  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن 1محل خدمت قزوين ناحيه/قزويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / الهدي صدر قزوينپرديس بنت 24466  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت رودبار الموت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت 24467  
  24501 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت رودبار الموت/شهرستان قزويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24502 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت آوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24503 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت آبيك/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرزاولويت / الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24504 آموزش مشاوره و راهنمايي 4  زن محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24505 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن 2محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ قزوينالهدي صدر پرديس بنت
  24506 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت خرمدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  81 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  قزوينمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  24507 راهنماييآموزش مشاوره و  1  زن محل خدمت طارم سفلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24508 آموزش مشاوره و راهنمايي 4  زن 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24509 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن تاكستانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24510 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بوئين زهرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  24511 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت رودبار شهرستان/شهرستان قزوين اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  28225 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت خرمدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
15  زن محل خدمت تاكستان/با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز اولويت پذيرش/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت   28226 آموزش ابتدايي
  28227 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت آوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  28228 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت رودبار الموت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
18  زن محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت   28229 آموزش ابتدايي
  28230 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت اسفرورين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ صدر قزوينالهدي پرديس بنت
10  زن محل خدمت آبيك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت   28231 آموزش ابتدايي

30  زن محل خدمت بوئين زهرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينبنتپرديس    28232 آموزش ابتدايي
  28233 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت شال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  28234 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت ضياءآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  28235 آموزش ابتدايي 2  زن سفليمحل خدمت طارم /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
18  زن 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت   28236 آموزش ابتدايي
  28237 ابتداييآموزش  5  زن 2محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  28238 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت رودبار شهرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  28285 استثناييآموزش كودكان  2  زن محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  28286 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 2محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  28287 استثناييآموزش كودكان  2  زن 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  28288 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بوئين زهرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  28289 آموزش كودكان استثنايي 1  زن خدمت آبيكمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  28290 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت اسفرورين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ الهدي صدر قزوينپرديس بنت
  28291 آموزش كودكان استثنايي 2  زن محل خدمت تاكستان/شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر قزوينپرديس بنت

  24429 آموزش تاريخ 1 مرد 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24430 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت بوئين زهرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24431 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج

  24434 آموزش جغرافيا 1 مرد 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج پرديس
  24435 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24488 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت آوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24489 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24490 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت طارم سفلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24491 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت تاكستان/البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24492 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت ضياءآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24493 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت شال/با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز اولويت پذيرش/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24494 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت خرمدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24495 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بوئين زهرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24496 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد رودبار شهرستانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24497 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24498 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت اسفرورين/شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24499 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت آبيك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج

  24500 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 2محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ كرجپرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي 
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت بوئين زهرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24468  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت خرمدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24469  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت تاكستان/البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، / پرديس شهيد رجايي قزوين 24470  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت رودبار الموت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24471  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت آوج/آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي قزوين 24472  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت شال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24473  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 2محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين /پرديس شهيد رجايي قزوين 24474  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24475  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت رودبار شهرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ رجايي قزوينپرديس شهيد  24476  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24477  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت طارم سفلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ شهيد رجايي قزوينپرديس  24478  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  1 مرد محل خدمت ضياءآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24479  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت اسفرورين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24480  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت آبيكمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24481  
  24512 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد محل خدمت بوئين زهرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  24513 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت خرمدشت/شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  24514 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ضياءآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين

  24515 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت شال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ شهيد رجايي قزوينپرديس 
  24516 راهنماييآموزش مشاوره و  2 مرد 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  24517 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت آوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  24518 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت آبيك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  24519 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت اسفرورين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  24520 آموزش مشاوره و راهنمايي 4 مرد محل خدمت البرز/آبيك، البرز، قزويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي قزوين
  24521 آموزش مشاوره و راهنمايي 4 مرد محل خدمت تاكستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين
20 مرد محل خدمت البرز/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزويناولويت / پرديس شهيد رجايي قزوين   28239 آموزش ابتدايي
21 مرد محل خدمت بوئين زهرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين   28240 آموزش ابتدايي

18 مرد محل خدمت آوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ رجايي قزوينپرديس شهيد    28241 آموزش ابتدايي
10 مرد محل خدمت طارم سفلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد رجايي قزوين   28242 آموزش ابتدايي

14 مرد محل خدمت تاكستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ رجايي قزوينپرديس شهيد    28243 آموزش ابتدايي
  28244 آموزش ابتدايي 1 مرد 2محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد رجايي قزوين

10 مرد محل خدمت خرمدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ شهيد رجايي قزوينپرديس    28245 آموزش ابتدايي
10 مرد محل خدمت ضياءآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين   28246 آموزش ابتدايي
  28247 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت رودبار شهرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  28248 آموزش ابتدايي 5 مرد 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  28249 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت رودبار الموت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  28250 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت اسفرورين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين
15 مرد محل خدمت آبيك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين   28251 آموزش ابتدايي
  28252 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت شال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد رجايي قزوين
  24436 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت آوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  24437 آموزش زبان عربي 1 مرد 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد مفتح شهرري



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  82 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  قزوينمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  24438 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت آبيك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  24439 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  24440 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بوئين زهرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  24441 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت خرمدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  24442 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت شال/البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، / پرديس شهيد مفتح شهرري
  24443 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت طارم سفلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  24444 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت ضياءآباد/البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، / پرديس شهيد مفتح شهرري
  24445 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت تاكستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  24446 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت تاكستان/شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  24447 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت بوئين زهرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  24448 آموزش زبان عربي 1  زن 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ طباطبائي اروميهپرديس عالمه 
  24449 آموزش زبان عربي 1  زن 2محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  24450 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت آبيك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ اروميهپرديس عالمه طباطبائي 
  24451 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  24452 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت آوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ اروميهپرديس عالمه طباطبائي 
  24453 زبان عربيآموزش  1  زن محل خدمت اسفرورين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بوئين زهرا، البرز/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

 مخصوص داوطلبان بومي استان قم
  24522 آموزش الهيات 4 مرد  4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  24523 آموزش الهيات 4 مرد 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قمپرديس آيت

  24524 آموزش الهيات 4 مرد 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قمآيتپرديس 
  24525 آموزش الهيات 4 مرد 1ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  24542 آموزش زبان عربي 1 مرد 3ناحيه . خدمت قم محل/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  24543 آموزش زبان عربي 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  24544 آموزش زبان عربي 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  24545 آموزش زبان عربي 1 مرد 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قمپرديس آيت
32 مرد 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قمپرديس آيت   28292 آموزش ابتدايي
32 مرد 3ناحيه . محل خدمت قم/استان قممخصوص داوطلبان بومي / اله طالقاني قمپرديس آيت   28293 آموزش ابتدايي
32 مرد 1ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قمپرديس آيت   28294 آموزش ابتدايي
32 مرد 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اله طالقاني قمپرديس آيت   28295 ابتداييآموزش 
  24530 آموزش تاريخ 1  زن 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  24531 آموزش تاريخ 1  زن 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت

آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد 1ناحيه . محل خدمت قم/داوطلبان بومي استان قم مخصوص/ پرديس بحرالعلوم شهركرد 24550  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس بحرالعلوم شهركرد 24551  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد 3ناحيه . خدمت قممحل /مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس بحرالعلوم شهركرد 24552  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس بحرالعلوم شهركرد 24553  
  24526 الهياتآموزش  3  زن 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  24527 آموزش الهيات 2  زن 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  24528 آموزش الهيات 3  زن 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  24529 آموزش الهيات 2  زن 1ناحيه . محل خدمت قم/بومي استان قممخصوص داوطلبان / قم) س(پرديس حضرت معصومه
  24546 آموزش زبان عربي 1  زن 1ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  24547 عربيآموزش زبان  1  زن 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  24548 آموزش زبان عربي 1  زن 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  24549 آموزش زبان عربي 1  زن 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
22  زن 3ناحيه . محل خدمت قم/داوطلبان بومي استان قممخصوص / قم) س(پرديس حضرت معصومه   28296 آموزش ابتدايي
22  زن 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه   28297 آموزش ابتدايي
22  زن 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه   28298 آموزش ابتدايي
22  زن 1ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ قم) س(پرديس حضرت معصومه   28299 آموزش ابتدايي

  28308 آموزش كودكان استثنايي 2  زن 1ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  28309 آموزش كودكان استثنايي 2  زن 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم /اراك) س(پرديس زينب كبري
  28310 آموزش كودكان استثنايي 2  زن 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  28311 آموزش كودكان استثنايي 2  زن 4ناحيه . قم محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اراك) س(پرديس زينب كبري

  24558 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  24559 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد 1ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  24560 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  24561 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  28312 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت قم/داوطلبان بومي استان قممخصوص / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  28313 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  28314 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  28315 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
فارسيآموزش زبان و ادبيات  4  زن 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 24554  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3  زن 1ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 24555  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4  زن 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر شهركرد 24556  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 3  زن 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ شهركردپرديس شهيد باهنر  24557  
  24532 آموزش تاريخ 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد چمران تهران
  24533 آموزش تاريخ 1 مرد 1ناحيه . قم محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد چمران تهران
  24534 آموزش تاريخ 1 مرد 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد چمران تهران
  24535 آموزش تاريخ 1 مرد 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد چمران تهران

  24536 آموزش جغرافيا 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ تهرانپرديس شهيد چمران 
  24537 آموزش جغرافيا 1 مرد 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد چمران تهران
  24538 آموزش جغرافيا 1 مرد 2 ناحيه. محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد چمران تهران
  24539 آموزش جغرافيا 1 مرد 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد چمران تهران
  24566 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد رجايي سمنان

  24567 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ رجايي سمنانپرديس شهيد 
  24568 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد 1ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  24569 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد 2ناحيه . محل خدمت قم/استان قممخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي سمنان

  24570 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن 1ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس كوثر ياسوج
  24571 و راهنمايي آموزش مشاوره 2  زن 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس كوثر ياسوج
  24572 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس كوثر ياسوج
  24573 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس كوثر ياسوج
  24540 آموزش جغرافيا 1  زن 2ناحيه . محل خدمت قم/داوطلبان بومي استان قممخصوص / پرديس نسيبه تهران
  24541 آموزش جغرافيا 1  زن 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس نسيبه تهران
  24562 اجتماعيآموزش علوم  2  زن 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس نسيبه تهران
  24563 آموزش علوم اجتماعي 1  زن 1ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس نسيبه تهران



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  83 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  قممخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  24564 آموزش علوم اجتماعي 1  زن 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ نسيبه تهرانپرديس 

  24565 آموزش علوم اجتماعي 2  زن 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس نسيبه تهران
 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان

  24589 آموزش تاريخ 1  زن  محل خدمت كالترزان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياراناولويت / پرديس اميركبير كرج
  24594 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت قروه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/ پرديس اميركبير كرج

  28316 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كراني/داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندرهاولويت پذيرش با / الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28317 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بيجار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28318 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت كامياران/داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياراناولويت پذيرش با / الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28319 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت سقز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28320 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت مريوان/بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباداولويت پذيرش با داوطلبان / الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28321 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كالترزان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28322 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت دهگالن/بومي شهرستانهاي قروه، دهگالناولويت پذيرش با داوطلبان / الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28323 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت موچش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28324 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت ديواندره/شهرستانهاي بيجار، ديواندرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28325 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت زيويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28326 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سروآباد/شهرستانهاي مريوان، سروآباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28327 آموزش ابتدايي 1  زن آبادمحل خدمت سريش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28328 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت قروه/شهرستانهاي قروه، دهگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28329 آموزش ابتدايي 5  زن 2محل خدمت ناحية /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28330 آموزش ابتدايي 1  زن 1محل خدمت ناحية /شهرستانهاي سنندج، كامياراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر سنندج پرديس بنت
  28331 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت بانه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ الهدي صدر سنندج پرديس بنت

  24590 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت كالترزان/شهرستانهاي سنندج، كامياراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24591 آموزش تاريخ 1 مرد 1محل خدمت سنندج ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24592 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت دهگالن/داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن اولويت پذيرش با/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24593 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت سقز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24595 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت قروه/داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالناولويت پذيرش با / پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت سقز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس شهيد باهنر همدان 24598  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت مريوان/بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباداولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد باهنر همدان 24599  
  24596 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت سقز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  24603 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بانه/بومي شهرستانهاي بانه، سقزاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  24604 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت مريوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  24611 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ديواندره/بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندرهاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  24612 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سقز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  24613 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت مريوان/با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباداولويت پذيرش / پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  24605 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت دهگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24606 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بانه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24607 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت قروه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24608 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت ديواندره/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندرهاولويت / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24609 آموزش علوم اجتماعي 1  زن 1محل خدمت سنندج ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه

  24610 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت مريوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/ كرمانشاهپرديس شهيد صدوقي 
  24614 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ديواندره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24615 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت مريوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24616 راهنماييآموزش مشاوره و  1  زن محل خدمت قروه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24617 آموزش مشاوره و راهنمايي 3  زن محل خدمت بانه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24618 راهنماييآموزش مشاوره و  1  زن محل خدمت سقز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه

  28332 آموزش ابتدايي 1 مرد آبادمحل خدمت سريش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  28333 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت دهگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  28334 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت سقز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  28335 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت موچش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ پرديس شهيد مدرس سنندج

  28336 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت بيجار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/ مدرس سنندجپرديس شهيد 
  28337 آموزش ابتدايي 1 مرد 2محل خدمت ناحية /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ پرديس شهيد مدرس سنندج

  28338 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت كامياران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ سنندجپرديس شهيد مدرس 
  28339 آموزش ابتدايي 8 مرد 1محل خدمت ناحية /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  28340 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت كراني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  28341 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت مريوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  28342 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت ديواندره/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندرهاولويت / پرديس شهيد مدرس سنندج
  28343 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت كالترزان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  28344 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت قروه/با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالناولويت پذيرش / پرديس شهيد مدرس سنندج
  28345 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت سروآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/ پرديس شهيد مدرس سنندج
  28346 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت بانه/بومي شهرستانهاي بانه، سقزاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد مدرس سنندج
  28347 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت زيويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس شهيد مدرس سنندج

  24574 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ديواندره/ديواندرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، / پرديس شهيد مقصودي همدان
  24575 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سقز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  24576 آموزش الهيات 1 مرد خدمت كالترزانمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  24577 آموزش الهيات 1 مرد آباد محل خدمت سريش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  24578 آموزش الهيات 1 مرد مريوانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/ پرديس شهيد مقصودي همدان
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بانه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس شهيد مقصودي همدان 24600  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد مريوانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/ پرديس شهيد مقصودي همدان 24601  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت سقز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس شهيد مقصودي همدان 24602  

  28358 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بيجار/ديواندرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، / پرديس عالمه اميني تبريز
  28359 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت مريوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/ پرديس عالمه اميني تبريز
  28360 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت قروه/شهرستانهاي قروه، دهگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه اميني تبريز
  28361 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بانه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس عالمه اميني تبريز

  24579 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت قروه/شهرستانهاي قروه، دهگالن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  24580 آموزش الهيات 1  زن آباد محل خدمت سريش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  24581 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت ديواندره/شهرستانهاي بيجار، ديواندرهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  24582 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت بيجار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  24583 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت زيويه/شهرستانهاي بانه، سقزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  24584 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت سقز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  24585 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت بانه/سقزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  24586 آموزش الهيات 1  زن 2محل خدمت سنندج ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  24587 آموزش الهيات 1  زن 1محل خدمت سنندج ناحيه /كامياراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  24588 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت مريوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  84 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  كردستانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ اولويت پذيرش داوطلبان بومي مخصوص يا / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  24597 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت قروه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  28362 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت كامياران/شهرستانهاي سنندج، كامياراناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28363 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ديواندره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28364 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت قروه/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالناولويت / تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28365 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بانه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28366 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بيجار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
  24634 آموزش تاريخ 1  زن  محل خدمت نرماشير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24635 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت شهربابك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24636 آموزش تاريخ 1  زن كهنوجمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24637 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت رفسنجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24638 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت بردسير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24639 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24646 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت فارياب/منوجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24647 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت رودبارجنوب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24648 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت عنبرآباد/داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، اناراولويت پذيرش با / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  24649 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت قلعه گنج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت رابر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/ نصيرالدين طوسي كرمانپرديس خواجه  24675  
ادبيات فارسي آموزش زبان و 1 مرد محل خدمت شهداد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 24676  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت شهربابك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 24677  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ريگان/ريگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 24678  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 24679  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت سيرجان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسيراولويت / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 24680  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت زرند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 24681  

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنـوج، منوجـان  / خواجه نصيرالدين طوسي كرمانپرديس 
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد رودبارجنوب 24682  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت نوق/اناراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 24683  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت كوهبنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 24684  
  24710 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سيرجان/داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسيراولويت پذيرش با / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  24711 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت عنبرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  24712 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت كشكوئيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ نصيرالدين طوسي كرمانپرديس خواجه 
خـدمتمحـل  /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنـوج، منوجـان  / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  24713 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد فارياب
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنـوج، منوجـان  / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  24714 آموزش مشاوره و راهنمايي 4 مرد رودبارجنوب
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنـوج، منوجـان  / كرمانپرديس خواجه نصيرالدين طوسي 

  24715 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد قلعه گنج
  24716 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد ريگانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  24717 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت انار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  24718 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت زرند/شهرستانهاي زرند، كوهبناناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  24719 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ارزوئيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  24720 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد محل خدمت راور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ كرمانپرديس خواجه نصيرالدين طوسي 
  24721 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت راين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  24722 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت كوهبنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ خواجه نصيرالدين طوسي كرمانپرديس 
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنـوج، منوجـان  / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  24723 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد كهنوج
  24724 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت نوق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
محـل خـدمت/شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنـوج، منوجـان  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  24725 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد منوجان
  24726 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت بم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  24727 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت فهرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  28367 آموزش ابتدايي 4 مرد عنبرآبادمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  28368 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت چترود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  28369 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت زرند/كوهبناناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنـوج، منوجـان  / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  28370 آموزش ابتدايي 4 مرد فارياب
محـل خـدمت/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنـوج، منوجـان  اولويت / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  28371 آموزش ابتدايي 6 مرد كهنوج
11 مرد محل خدمت ريگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان   28372 آموزش ابتدايي
  28373 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت انار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
محـل خـدمت/منوجـان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنـوج،  / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  28374 آموزش ابتدايي 7 مرد قلعه گنج
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنـوج، منوجـان  / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  28375 آموزش ابتدايي 4 مرد منوجان
  28376 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت نوق/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، اناراولويت / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافـت، بردسـير، رابـر، سـيرجان، جيرفـت، رودبـارجنوب،/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

11 مرد محل خدمت عشايري كرمان/كهنوج، بم، ريگان، فهرج، نرماشيرعنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، منوجان،    28377 آموزش ابتدايي
  28378 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت ماهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  28379 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت كوهبنان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبناناولويت / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  28380 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت شهداد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  28381 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت بردسير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
13 مرد محل خدمت رفسنجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان   28382 آموزش ابتدايي

  28383 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت راين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ طوسي كرمانپرديس خواجه نصيرالدين 
  28384 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت راور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنـوج، منوجـان  / طوسي كرمانپرديس خواجه نصيرالدين 
11 مرد رودبارجنوب   28385 آموزش ابتدايي

  28386 آموزش ابتدايي 8 مرد رجمحل خدمت فه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  28387 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت نرماشير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  28388 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت ارزوئيه/ارزوييه، بافت، رابراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
16 مرد محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان   28389 آموزش ابتدايي
  28390 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت كشكوئيه/بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  28391 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت رابر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  28392 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت گلباف/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راوراولويت / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان
  28393 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت جيرفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  85 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  كرمانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  28394 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت بم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

  24619 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت رودبارجنوب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ زاهدانپرديس رسالت 
  24620 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت ريگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس رسالت زاهدان
  24621 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت قلعه گنج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس رسالت زاهدان
  24622 الهياتآموزش  1  زن محل خدمت نوق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس رسالت زاهدان
  24623 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس رسالت زاهدان
  24657 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت راور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس رسالت زاهدان

  24658 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت قلعه گنج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ رسالت زاهدانپرديس 
  24659 زبان عربيآموزش  1  زن محل خدمت فهرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس رسالت زاهدان
  24660 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت كشكوئيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس رسالت زاهدان
  24661 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت نوق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس رسالت زاهدان
  24662 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت رودبارجنوب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس رسالت زاهدان
  24663 زبان عربيآموزش  1  زن محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس رسالت زاهدان
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت شهربابك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/ پرديس رسالت زاهدان 24685  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت راور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس رسالت زاهدان 24686  

  24640 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت چترود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24641 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت فهرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24642 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت شهربابك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24643 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت جيرفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس شهيد باهنر بيرجند

  24644 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت كشكوئيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ بيرجندپرديس شهيد باهنر 
  24645 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24650 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت فارياب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24651 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24652 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت ريگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24653 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت جيرفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24654 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت رفسنجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  24655 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت بافت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/ پرديس شهيد باهنر بيرجند

  24656 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت زرند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ شهيد باهنر بيرجند پرديس
  28395 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت گلباف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس شهيد باهنر كرمان

  28396 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت رفسنجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ كرمانپرديس شهيد باهنر 
10  زن محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس شهيد باهنر كرمان   28397 آموزش ابتدايي
  28398 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  28399 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت فارياب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  28400 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بردسير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  28401 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ارزوئيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/ پرديس شهيد باهنر كرمان

  28402 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رابر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/ شهيد باهنر كرمانپرديس 
  28403 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كشكوئيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس شهيد باهنر كرمان

  28404 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت جيرفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/ باهنر كرمانپرديس شهيد 
  28405 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت نوق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  28406 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت چترود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  28407 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت كوهبنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  28408 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت شهداد/داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راوراولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر كرمان
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، بردسير، رابر، سيرجان، جيرفت، رودبارجنوب، عنبرآبـاد، فاريـاب،/ پرديس شهيد باهنر كرمان

  28409 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت عشايري كرمان/فهرج، نرماشيرقلعه گنج، منوجان، كهنوج، بم، ريگان، 
  28410 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت قلعه گنج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  28411 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت كهنوج/داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجاناولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر كرمان
  28412 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت عنبرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/ پرديس شهيد باهنر كرمان

  28413 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت نرماشير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ كرمانپرديس شهيد باهنر 
  28414 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت انار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس شهيد باهنر كرمان

  28415 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت راين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ كرمانپرديس شهيد باهنر 
  28416 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت رودبارجنوب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  28417 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ماهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  28418 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت زرند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ پرديس شهيد باهنر كرمان

  28419 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت فهرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ كرمانپرديس شهيد باهنر 
  28420 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت ريگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس شهيد باهنر كرمان

  28421 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت راور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ باهنر كرمانپرديس شهيد 
  28422 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت منوجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس شهيد باهنر كرمان
  24664 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت چترود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  24665 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت ريگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  24666 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت زرند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  24667 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد

  24668 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت شهداد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ شهيد پاك نژاد يزد پرديس
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، بردسير، رابر، سيرجان، جيرفت، رودبارجنوب، عنبرآباد، فاريـاب، / پرديس شهيد پاك نژاد يزد

  24669 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت عشايري كرمان/قلعه گنج، منوجان، كهنوج، بم، ريگان، فهرج، نرماشير
  24670 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت فارياب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  24671 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت راين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  24672 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت نوق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد

  24673 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت رفسنجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پاك نژاد يزدپرديس شهيد 
  24674 زبان عربي آموزش 1 مرد محل خدمت رودبارجنوب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد

  24624 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت راين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24625 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24626 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت رودبارجنوب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24627 آموزش الهيات 1 مرد كوهبنانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24628 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت قلعه گنج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24629 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت رفسنجان/رفسنجان، اناراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24630 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت زرند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24631 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ريگان/فهرج، ريگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24632 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت چترود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24633 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت نرماشير/ريگان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج،/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24687 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت رفسنجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24688 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت راور/راوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24689 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت نرماشير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24690 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت ماهان/كرمان، راور اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24691 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كوهبنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  86 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  كرمانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ اولويت پذيرش داوطلبان بومي مخصوص يا / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  24692 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت قلعه گنج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24693 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24694 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت انار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  24695 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت زرند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ زاهدانپرديس شهيد مطهري 
  24696 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت نوق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  24697 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ زاهدانپرديس شهيد مطهري 
  24698 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بردسير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  24699 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت عنبرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ مطهري زاهدانپرديس شهيد 
  24700 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت رودبارجنوب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  24701 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت راين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28442 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت فهرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28443 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت نرماشير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28444 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت زرند/كوهبناناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28445 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت رودبارجنوب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28446 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت رفسنجان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، اناراولويت / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28447 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بردسير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28448 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير /پرديس شهيد مطهري زاهدان

  24728 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت زرند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24729 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت نوق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ بندرعباس) س(الزهرا فاطمهپرديس 

  24730 راهنمايي آموزش مشاوره و 1  زن محل خدمت عنبرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24731 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت/گـنج، كهنـوج، منوجـان   اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي رودبـارجنوب، فاريـاب، قلعـه     / بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24732 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن رودبارجنوب

  24733 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت انار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24734 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت كوهبنان/با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان اولويت پذيرش/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24735 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت كشكوئيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه

محـل خـدمت قلعـه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجـان / بندرعباس) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  24736 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن گنج

  24737 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت كهنوج/فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، / بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24738 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت فارياب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24739 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24740 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ارزوئيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24741 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت فهرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24742 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت منوجان/رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24743 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ريگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه

  24744 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت راور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/ بندرعباس) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  24702 اجتماعيآموزش علوم  1  زن محل خدمت فهرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24703 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت قلعه گنج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24704 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت كوهبنان/كوهبناناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24705 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت رابر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24706 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت راين/كرمان، راور اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24707 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت رودبارجنوب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24708 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت زرند/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبناناولويت / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24709 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت شهربابك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28449 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت فارياب/داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان اولويت پذيرش با/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28450 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت كشكوئيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28451 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت كوهبنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28452 آموزش كودكان استثنايي 1  زن منوجانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28453 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت فهرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28454 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت جيرفت/رفسنجان، اناراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28455 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ريگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
  24752 آموزش تاريخ 1  زن  محل خدمت كرندغرب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/ آبادكمالوند خرماله پرديس آيت
  24753 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت دينور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت

  24756 آموزش جغرافيا 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24757 آموزش جغرافيا 1 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت سنقركليايي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/ همدانپرديس شهيد باهنر  24764  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ثالث باباجاني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/ پرديس شهيد باهنر همدان 24765  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت صحنه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/ باهنر همدانپرديس شهيد  24766  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت باينگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/ پرديس شهيد باهنر همدان 24767  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت كرندغرب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/ پرديس شهيد باهنر همدان 24768  
  24745 آموزش الهيات 2 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  24746 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ثالث باباجاني/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني اولويت/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  24747 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت قصرشيرين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قصرشيرين/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  24748 آموزش الهيات 2 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي اروميه
  24749 آموزش الهيات 2 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  24758 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت ثالث باباجاني/داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجانياولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي اروميه
  24759 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت سنقركليايي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  24760 آموزش زبان عربي 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/بومي شهرستان كرمانشاهاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد رجايي اروميه
  24761 آموزش زبان عربي 2 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي اروميه
  24762 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت صحنه/بومي شهرستان صحنهاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد رجايي اروميه
  24763 آموزش زبان عربي 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  24778 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت ثالث باباجاني/ثالث باباجانياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  24779 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  24780 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/بومي شهرستان كرمانشاهاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  24781 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  24782 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد آباد محل خدمت اسالم/آباد غرب داوطلبان بومي شهرستان اسالم اولويت پذيرش با/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  24789 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  24790 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  24791 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه

  24792 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد آباد محل خدمت اسالم/آباد غرب اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم/ شهيد رجايي كرمانشاهپرديس 
  28456 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت حميل/آباد غرب اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28457 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت ماهيدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28458 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت جوانرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان جوانرود/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
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  كرمانشاهمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  28459 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت روانسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان روانسر/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه

  28460 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت ثالث باباجاني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/ شهيد رجايي كرمانشاهپرديس 
  28461 آموزش ابتدايي 2 مرد آباد محل خدمت اسالم/آباد غرب اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه

  28462 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت نوسود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/ شهيد رجايي كرمانشاهپرديس 
  28463 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت كرندغرب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28464 آموزش ابتدايي 5 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاهاولويت / پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28465 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت گيالنغرب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28466 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت صحنه/داوطلبان بومي شهرستان صحنهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28467 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت سنقركليايي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28468 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت گهواره/داالهواولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28469 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت بيستون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28470 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت هرسين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28471 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت كنگاور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كنگاور/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28472 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت باينگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه

  28473 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت قصرشيرين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قصرشيرين/ شهيد رجايي كرمانشاهپرديس 
  28474 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت گواور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28475 آموزش ابتدايي 5 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28476 آموزش ابتدايي 7 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28477 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت دينور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28478 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت سرپل ذهاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرپل ذهاب/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  28479 آموزش ابتدايي 2 مرد )اورامانات(محل خدمت پاوه /داوطلبان بومي شهرستان پاوهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  24783 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت كرندغرب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24784 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت سنقركليايي/شهرستان سنقر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24785 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت گهواره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24786 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت ثالث باباجاني/باباجانياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24787 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت دينور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24788 آموزش علوم اجتماعي 1  زن خدمت صحنهمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24793 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن 1ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24794 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن 2ناحيه . خدمت كرمانشاهمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24795 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ثالث باباجاني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24796 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن آباد محل خدمت اسالم/آباد غرب شهرستان اسالماولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24797 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت كنگاور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كنگاور/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24798 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت هرسين/بومي شهرستان هرسيناولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24799 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سنقركليايي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  24800 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن 3ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/شهرستان كرمانشاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28480 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ماهيدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28481 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت قصرشيرين/شهرستان قصرشيريناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28482 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سرپل ذهاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرپل ذهاب/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28483 آموزش ابتدايي 1  زن )اورامانات(خدمت پاوه محل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28484 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت گيالنغرب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28485 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت جوانرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان جوانرود/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28486 آموزش ابتدايي 2  زن آباد محل خدمت اسالم/آباد غرب اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28487 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ثالث باباجاني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28488 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت گهواره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28489 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بيستون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه

  28490 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كرندغرب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/ شهيد صدوقي كرمانشاه پرديس
  28491 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت صحنه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28492 آموزش ابتدايي 7  زن 1ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاهاولويت / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28493 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت گواور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28494 آموزش ابتدايي 7  زن 2ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28495 آموزش ابتدايي 9  زن 3ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28496 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت هرسين/داوطلبان بومي شهرستان هرسيناولويت پذيرش با / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28497 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سنقركليايي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28498 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت روانسر/روانسراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  28499 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كنگاور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كنگاور/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد باباجانيمحل خدمت ثالث /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/ پرديس شهيد مقصودي همدان 24769  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت كرندغرب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/ پرديس شهيد مقصودي همدان 24770  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 1ناحيه . كرمانشاهمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد مقصودي همدان 24771  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت سنقركليايي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/ پرديس شهيد مقصودي همدان 24772  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت گهواره/داالهواولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد مقصودي همدان 24773  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت دينور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/ پرديس شهيد مقصودي همدان 24774  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد آباد محل خدمت اسالم/آباد غرب اسالماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد مقصودي همدان 24775  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد مقصودي همدان 24776  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد مقصودي همدان 24777  

  28505 آموزش كودكان استثنايي 4 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس عالمه اميني تبريز
  24750 آموزش الهيات 1  زن آباد محل خدمت اسالم/آباد غرب اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم/ اروميهپرديس عالمه طباطبائي 

  24751 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت ثالث باباجاني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  24754 آموزش تاريخ 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ آباد خرمپرديس عالمه طباطبائي 

  24755 آموزش تاريخ 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28506 آموزش كودكان استثنايي 2  زن 1ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ تبريز) س(الزهرا فاطمهپرديس 

 بويراحمد مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و
  24812 آموزش تاريخ 1  زن  محل خدمت گچساران/گچساران، باشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت مارگون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس بحرالعلوم شهركرد 24834  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت عشايري كهكيلويه وبويراحمد/بويراحمد، دنااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس بحرالعلوم شهركرد 24835  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت لوداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس بحرالعلوم شهركرد 24836  

  24841 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت ياسوج/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنااولويت / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  24842 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت گچساران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  24843 آموزش علوم اجتماعي 1  زن )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت

  24818 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت دنا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24819 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت ياسوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ اهواز) ص(رسول اكرمپرديس حضرت 

  24820 آموزش جغرافيا 1 مرد )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24821 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت گچساران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24823 عربيآموزش زبان  1 مرد محل خدمت ياسوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  88 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  بويراحمد مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و  ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  24824 آموزش زبان عربي 1 مرد خدمت گچسارانمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24825 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت مارگون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24826 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت لوداب/دنااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24827 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت ديشموك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24828 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت چاروسا/شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چراماولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24829 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت عشايري كهكيلويه وبويراحمد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24845 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت گچساران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24846 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ياسوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  24847 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  28507 آموزش ابتدايي 1 مرد لندهمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  28508 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت باشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  28509 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت گچساران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  28510 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت عشايري كهكيلويه وبويراحمد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  28511 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت چرام/چراماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  28512 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت مارگون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  28513 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت عشايري كهكيلويه وبويراحمد/بويراحمد، دنااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  28514 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت ياسوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  28515 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت لوداب/شهرستانهاي بويراحمد، دنا اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  28516 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت دنا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  28517 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت بهمئي/بهمئياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  28518 آموزش ابتدايي 5 مرد )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  28519 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت ديشموك/شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چراماولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج
  28520 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت چاروسا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج

  24801 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت لنده/بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چراماولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد باهنر شيراز
  24802 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت ياسوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد باهنر شيراز
  24803 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت گچساران/شهرستانهاي گچساران، باشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر شيراز
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت چاروسا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24837  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ديشموك/بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چراماولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد باهنر شيراز 24838  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت باشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ پرديس شهيد باهنر شيراز 24839  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت دنا/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنااولويت / پرديس شهيد باهنر شيراز 24840  

  24804 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت باشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  24805 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت چاروسا/با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چراماولويت پذيرش / پرديس شهيد رجايي شيراز
  24806 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت عشايري كهكيلويه وبويراحمد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  24807 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت لوداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  24808 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت مارگون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  24809 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت ياسوج/داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا اولويت پذيرش با/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  24810 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت گچساران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  24811 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ديشموك/شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28537 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ياسوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  28538 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چراماولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد رجايي شيراز
  28539 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت گچساران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ پرديس شهيد رجايي شيراز

  24844 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت ياسوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا /پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  24813 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت چاروسا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  24814 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت عشايري كهكيلويه وبويراحمد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ آباد طباطبائي خرمپرديس عالمه 
  24815 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت لوداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  24816 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت مارگون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  24817 تاريخآموزش  1 مرد محل خدمت ديشموك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  28540 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ياسوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28541 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت گچساران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28542 آموزش كودكان استثنايي 1  زن )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24822 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت ياسوج/بويراحمد، دنااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24830 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت لنده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24831 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت چرام/شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چراماولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24832 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت ياسوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24833 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت باشت/بومي شهرستانهاي گچساران، باشتاولويت پذيرش با داوطلبان / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  24848 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت گچساران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ پرديس كوثر ياسوج
  24849 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت ياسوج/بويراحمد، دنا اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ پرديس كوثر ياسوج
  24850 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس كوثر ياسوج
10  زن محل خدمت ياسوج/شهرستانهاي بويراحمد، دنااولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس كوثر ياسوج   28521 آموزش ابتدايي
  28522 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت دنا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس كوثر ياسوج
  28523 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت چاروسا/چراماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، / پرديس كوثر ياسوج
  28524 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت لنده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس كوثر ياسوج
  28525 آموزش ابتدايي 7  زن )كهكيلويه(دهدشت محل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس كوثر ياسوج
  28526 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت باشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ پرديس كوثر ياسوج
  28527 ابتدايي آموزش 5  زن محل خدمت گچساران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ پرديس كوثر ياسوج
  28528 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ديشموك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس كوثر ياسوج
  28529 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت مارگون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس كوثر ياسوج
  28530 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بهمئي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهمئي/ پرديس كوثر ياسوج
  28531 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت چرام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس كوثر ياسوج
  28532 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت لوداب/داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا اولويت پذيرش با/ پرديس كوثر ياسوج

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
  24851 الهياتآموزش  2 مرد  محل خدمت گنبدكاووس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  24852 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت آزادشهر/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  24853 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت گاليكش/كالله، مراوه تپهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، / اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  24854 آموزش الهيات 8 مرد محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  24855 آموزش الهيات 2 مرد قال محل خدمت آق/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آقاولويت / اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  24856 الهيات آموزش 1 مرد آباد محل خدمت علي/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  24857 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت كالله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  24858 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بندرگز/كردكوي، بندرگز، گميشانقال، گرگان، تركمن،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  24859 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت مينودشت/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
محـل خـدمت/قـال، گرگـان، تـركمن، كردكـوي، بنـدرگز، گميشـان       با داوطلبان بـومي شهرسـتانهاي آق   اولويت پذيرش/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  24860 آموزش الهيات 1 مرد بندرتركمن

30 مرد محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت   28543 آموزش ابتدايي
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  گلستانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
10 مرد قال محل خدمت آق/كردكوي، بندرگز، گميشانقال، گرگان، تركمن،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت   28544 آموزش ابتدايي
  28545 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت گميشان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
محـل خـدمت/قـال، گرگـان، تـركمن، كردكـوي، بنـدرگز، گميشـان       اولويت پذيرش با داوطلبان بـومي شهرسـتانهاي آق  / اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  28546 آموزش ابتدايي 5 مرد بندرتركمن

  28547 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت مينودشت/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  28548 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت مراوه تپه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
17 مرد محل خدمت گنبدكاووس/گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اي گرگاناله خامنهپرديس آيت   28549 آموزش ابتدايي
  28550 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت بندرگز/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
  28551 آموزش ابتدايي 9 مرد محل خدمت راميان/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ اي گرگانخامنهاله پرديس آيت
11 مرد آباد عليمحل خدمت /آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت   28552 آموزش ابتدايي
محل خدمت كردكوي/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت   28553 آموزش ابتدايي 2 مرد
  28554 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت گاليكش/شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اي گرگاناله خامنهپرديس آيت
12 مرد محل خدمت آزادشهر/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ اي گرگاناله خامنهپرديس آيت   28555 آموزش ابتدايي
12 مرد محل خدمت كالله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ اي گرگانخامنهاله پرديس آيت   28556 آموزش ابتدايي

  24880 آموزش زبان عربي 2  زن آباد عليمحل خدمت /آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  24881 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت كالله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  24882 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت گنبدكاووس/شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  24883 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت راميان/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق

محـل خـدمت/قال، گرگـان، تـركمن، كردكـوي، بنـدرگز، گميشـان      اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ بجنورد) ع(جعفرصادقپرديس امام 
  24884 آموزش زبان عربي 1  زن بندرگز

محـل خـدمت/گز، گميشـان قال، گرگـان، تـركمن، كردكـوي، بنـدر     اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ بجنورد) ع(پرديس امام جعفرصادق
  24885 آموزش زبان عربي 4  زن گرگان

  24861 آموزش الهيات 1  زن قال محل خدمت آق/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  24862 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت راميان/آباد، مينودشت داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علياولويت پذيرش با / گرگان) ره(پرديس امام خميني
  24863 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت گنبدكاووس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ گرگان) ره(پرديس امام خميني

  24864 آموزش الهيات 6  زن محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ گرگان) ره(امام خمينيپرديس 
  24865 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت كردكوي/گميشانقال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  24866 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت آزادشهر/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  24867 آموزش الهيات 1  زن آباد محل خدمت علي/آباد، مينودشت شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علياولويت پذيرش با داوطلبان بومي / گرگان) ره(پرديس امام خميني
  24868 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت مينودشت/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  28557 آموزش ابتدايي 8  زن قال محل خدمت آق/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  28558 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت آزادشهر/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  28559 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بندرگز/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  28560 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت مراوه تپه/گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / گرگان) ره(پرديس امام خميني
20  زن محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ گرگان) ره(پرديس امام خميني   28561 آموزش ابتدايي

  28562 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت مينودشت/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ گرگان) ره(خمينيپرديس امام 
  28563 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت كالله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  28564 آموزش ابتدايي 8  زن آباد محل خدمت علي/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  28565 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت راميان/آباد، مينودشت راميان، علياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، / گرگان) ره(پرديس امام خميني
  28566 آموزش ابتدايي 4  زن محل خدمت گاليكش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
محـل خـدمت/قـال، گرگـان، تـركمن، كردكـوي، بنـدرگز، گميشـان       با داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آق   اولويت پذيرش / گرگان) ره(پرديس امام خميني

  28567 آموزش ابتدايي 3  زن بندرتركمن
  28568 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كردكوي/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  28569 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت گميشان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
11  زن محل خدمت گنبدكاووس/گاليكش، كالله، مراوه تپه اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس،/ گرگان) ره(پرديس امام خميني   28570 آموزش ابتدايي

  24886 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت مينودشت/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
محـل خـدمت/قـال، گرگـان، تـركمن، كردكـوي، بنـدرگز، گميشـان       اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  24887 آموزش زبان عربي 1 مرد گميشان
محـل خـدمت/گميشـان قـال، گرگـان، تـركمن، كردكـوي، بنـدرگز،       اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  24888 آموزش زبان عربي 4 مرد گرگان
  24889 آموزش زبان عربي 1 مرد قال محل خدمت آق/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  24890 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت آزادشهر/آباد، مينودشت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علياولويت / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
محـل خـدمت/قـال، گرگـان، تـركمن، كردكـوي، بنـدرگز، گميشـان       اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  24891 آموزش زبان عربي 1 مرد كردكوي
  24892 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت كالله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  24893 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت گنبدكاووس/گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر
  24894 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت گاليكش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ بجنورد) ع(پرديس امام محمد باقر

  24895 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت راميان/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ بجنورد) ع(باقرپرديس امام محمد 
  24869 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت گاليكش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ پرديس اميركبير كرج
  24870 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس اميركبير كرج

  24932 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت آزادشهر/مينودشت آباد، اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  24933 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت كالله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  24934 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت مراوه تپه/داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپهاولويت پذيرش با / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  24935 مشاوره و راهنماييآموزش  1  زن محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  24936 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت گنبدكاووس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  24937 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن قال محل خدمت آق/گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشانقال،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ الهدي صدر رشت پرديس بنت

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت مراوه تپه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ پرديس دكتر شريعتي ساري 24896  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت گنبدكاووس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ دكتر شريعتي ساريپرديس  24897  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت گميشان/گميشانقال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس دكتر شريعتي ساري 24898  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 9 مرد محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس دكتر شريعتي ساري 24899  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت گاليكش/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه اولويت/ پرديس دكتر شريعتي ساري 24900  
زبان و ادبيات فارسيآموزش  1 مرد محل خدمت مينودشت/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ پرديس دكتر شريعتي ساري 24901  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بندرگز/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس دكتر شريعتي ساري 24902  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بندرتركمن/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان آق اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ پرديس دكتر شريعتي ساري 24903  
فارسيآموزش زبان و ادبيات  1 مرد قال محل خدمت آق/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس دكتر شريعتي ساري 24904  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت كالله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ پرديس دكتر شريعتي ساري 24905  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد آباد محل خدمت علي/آباد، مينودشت علياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، / پرديس دكتر شريعتي ساري 24906  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت آزادشهر/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ پرديس دكتر شريعتي ساري 24907  
  24918 آموزش علوم اجتماعي 4 مرد محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  24919 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت گنبدكاووس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  24920 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد آباد محل خدمت علي/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  24921 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كردكوي/گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشانقال،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  24922 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد قال محل خدمت آق/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  24923 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت مينودشت/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ شريعتي ساريپرديس دكتر 



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  
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  گلستانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  28582 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت گنبدكاووس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  28583 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد قال محل خدمت آق/تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشانقال، گرگان،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
  28584 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  28585 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت گميشان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ مشهد پرديس شهيد بهشتي
  24871 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت بندرگز/گميشانقال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس شهيد چمران تهران
  24872 آموزش تاريخ 2 مرد محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس شهيد چمران تهران
  24873 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت كالله/شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد چمران تهران
  24874 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت گنبدكاووس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ پرديس شهيد چمران تهران

  24875 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ تهرانپرديس شهيد چمران 
  24938 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت كالله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  24939 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد آباد محل خدمت علي/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  24940 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت مراوه تپه/گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي سمنان
  24941 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  24942 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت گنبدكاووس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  24943 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد قال محل خدمت آق/گز، گميشانقال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس شهيد رجايي سمنان

  28586 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت گنبدكاووس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
محل خدمت كردكوي/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق اولويت/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي   28587 آموزش كودكان استثنايي 1  زن
  28588 آموزش كودكان استثنايي 1  زن گرگانمحل خدمت /قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي
  28589 آموزش كودكان استثنايي 1  زن قال محل خدمت آق/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن قال محل خدمت آق/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان بومي شهرستانهاي آق اولويت پذيرش با داوطلبان/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 24908  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  1  زن محل خدمت آزادشهر/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 24909  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت گنبدكاووس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 24910  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت گاليكش/گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 24911  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت كالله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 24912  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن آباد محل خدمت علي/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس  24913  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت راميان/مينودشتآباد،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 24914  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بندرگز/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 24915  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت مينودشت/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 24916  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 7  زن خدمت گرگانمحل /قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 24917  
  24924 آموزش علوم اجتماعي 1  زن قال محل خدمت آق/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24925 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت آزادشهر/آباد، مينودشت داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علياولويت پذيرش با / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24926 اجتماعيآموزش علوم  4  زن محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24927 آموزش علوم اجتماعي 1  زن آباد محل خدمت علي/آباد، مينودشت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24928 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت گنبدكاووس/كالله، مراوه تپهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24929 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت كردكوي/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24930 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بندرگز/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت/قـال، گرگـان، تـركمن، كردكـوي، بنـدرگز، گميشـان       اولويت پذيرش با داوطلبـان بـومي شهرسـتانهاي آق   / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  24931 آموزش علوم اجتماعي 1  زن بندرتركمن

  24876 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت كالله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبدكاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ پرديس نسيبه تهران
  24877 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت بندرتركمن/تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشانقال، گرگان،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس نسيبه تهران
  24878 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت گرگان/قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندرگز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق/ پرديس نسيبه تهران
  24879 آموزش جغرافيا 1  زن آباد محل خدمت علي/آباد، مينودشت داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علياولويت پذيرش با / پرديس نسيبه تهران

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
  24944 آموزش الهيات 1  زن  محل خدمت كومله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  24945 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت فومن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  24946 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت صومعه سرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ گرگان) ره(پرديس امام خميني

  24947 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت الهيجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ گرگان) ره(امام خمينيپرديس 
  24948 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت املش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ گرگان) ره(پرديس امام خميني

  24949 آموزش الهيات 1  زن 2محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ گرگان) ره(خمينيپرديس امام 
  24950 آموزش الهيات 1  زن 1محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  24951 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت تولمات/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرااولويت / گرگان) ره(پرديس امام خميني
  24952 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت تالش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  24953 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت رودبار/بومي شهرستان رودباراولويت پذيرش با داوطلبان / گرگان) ره(پرديس امام خميني
  24954 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت بندرانزلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  24955 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت آستارا/شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالشاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / گرگان) ره(پرديس امام خميني
  24956 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سياهكل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24957 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سنگر/شهرستان رشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / رشت) ع(پرديس امام علي
  24958 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت رودسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24959 آموزش الهيات 2 مرد 2محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24960 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت رضوانشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24961 آموزش الهيات 1 مرد آباد محل خدمت رحمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24962 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ديلمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24963 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت خشكبيجار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24964 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت چابكسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24965 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت تالش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24966 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت آستانه اشرفيه/شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / رشت) ع(پرديس امام علي
  24967 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت آستارا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24968 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت املش/داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املشاولويت پذيرش با / رشت) ع(پرديس امام علي
  24969 آموزش الهيات 1 مرد 1محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24970 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت الهيجان/الهيجان، سياهكلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / رشت) ع(پرديس امام علي
  24971 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت لنگرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24972 آموزش الهيات 1 مرد خدمت فومنمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24973 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ماسال وشاندرمن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24974 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت كالچاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24975 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت صومعه سرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24976 الهياتآموزش  1 مرد محل خدمت اتاقور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24977 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت خمام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24978 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت رودبار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ رشت) ع(پرديس امام علي
  24979 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت شفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ رشت) ع(پرديس امام علي
  25042 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد آباد محل خدمت رحمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ رشت) ع(پرديس امام علي
  25043 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت الهيجان/داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكلاولويت پذيرش با / رشت) ع(پرديس امام علي
  25044 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت رودبار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ رشت) ع(پرديس امام علي
  25045 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت لنگرود/داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املشاولويت پذيرش با / رشت) ع(پرديس امام علي
  25046 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت شفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ رشت) ع(پرديس امام علي



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  91 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  گيالنمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  25047 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت رودسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  25048 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت رضوانشهر/داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهراولويت پذيرش با / رشت) ع(پرديس امام علي
  25049 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت فومن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ رشت) ع(پرديس امام علي
  25050 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت آستارا/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشتاولويت / رشت) ع(پرديس امام علي
  25051 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بندرانزلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  25052 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت حويق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/ رشت) ع(پرديس امام علي
  25053 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سياهكل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ رشت) ع(پرديس امام علي
  25054 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ديلمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ رشت) ع(پرديس امام علي
  25055 راهنماييآموزش مشاوره و  1 مرد محل خدمت صومعه سرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ رشت) ع(پرديس امام علي
  25056 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت عمارلو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ رشت) ع(پرديس امام علي
  25057 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 1محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ رشت) ع(پرديس امام علي
  25058 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت تالش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28590 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت رودبار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28591 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت رضوانشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28592 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت سنگر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28593 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت رودسر/داوطلبان بومي شهرستان رودسر اولويت پذيرش با/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28594 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت كومله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28595 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت آستارا/آستارا، بخش حويق شهرستان طوالشاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / رشت) ع(پرديس امام علي
  28596 آموزش ابتدايي 9 مرد 2محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28597 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت رحيم آياد/رودسراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / رشت) ع(پرديس امام علي
  28598 آموزش ابتدايي 2 مرد آباد محل خدمت رحمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28599 آموزش ابتدايي 1 مرد ديلمانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28600 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت خمام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28601 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت خشكبيجار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ رشت) ع(پرديس امام علي

  28602 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت رودبنه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ رشت) ع(امام عليپرديس 
  28603 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت سياهكل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ رشت) ع(پرديس امام علي

  28604 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت شفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ رشت) ع(عليپرديس امام 
  28605 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت الهيجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28606 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت كوچصفهان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت اولويت/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28607 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت كالچاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28608 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت فومن/شفت، فومناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / رشت) ع(پرديس امام علي
  28609 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت عمارلو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28610 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت حويق/طوالشاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان / رشت) ع(پرديس امام علي
14 مرد محل خدمت تالش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/ رشت) ع(پرديس امام علي   28611 آموزش ابتدايي
  28612 آموزش ابتدايي 1 مرد بندركياشهرمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28613 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت بندرانزلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28614 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت آستانه اشرفيه/كياشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، / رشت) ع(پرديس امام علي
  28615 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت تولمات/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ رشت) ع(پرديس امام علي
13 مرد 1رشت ناحيه محل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ رشت) ع(پرديس امام علي   28616 آموزش ابتدايي
  28617 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت لنگرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28618 آموزش ابتدايي 7 مرد وشاندرمنمحل خدمت ماسال /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28619 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت اتاقور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28620 ابتداييآموزش  1 مرد محل خدمت چابكسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28621 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت صومعه سرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28622 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت لشت نشا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ رشت) ع(پرديس امام علي

  28623 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت املش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ رشت) ع(امام علي پرديس
  28666 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بندرانزلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28667 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 2محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28668 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 1محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ رشت) ع(پرديس امام علي

  28669 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت تالش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/ رشت) ع(عليپرديس امام 
  28670 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت آستارا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/ رشت) ع(پرديس امام علي

  28671 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت آستانه اشرفيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/ رشت) ع(امام عليپرديس 
  28672 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت رودسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28673 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت املش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28674 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت الهيجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ رشت) ع(پرديس امام علي
  28675 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت رودبار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ رشت) ع(پرديس امام علي

  24980 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت الهيجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ پرديس اميركبير كرج
  24981 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت الهيجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ كرجپرديس اميركبير 

  25059 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت آستانه اشرفيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25060 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت صومعه سرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25061 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت شفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25062 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت عمارلو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25063 راهنمايي آموزش مشاوره و 1  زن محل خدمت حويق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25064 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت رودبار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25065 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت رودسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25066 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت تالش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25067 راهنماييآموزش مشاوره و  1  زن محل خدمت رضوانشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25068 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سياهكل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25069 مشاوره و راهنماييآموزش  1  زن محل خدمت فومن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25070 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت آستارا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25071 مشاوره و راهنماييآموزش  1  زن محل خدمت ديلمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25072 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت املش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25073 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن بندرانزليمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25074 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن آباد محل خدمت رحمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28624 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كوچصفهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28625 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ديلمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28626 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خمام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28627 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت الهيجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28628 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ماسال وشاندرمن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28629 آموزش ابتدايي 6  زن 1محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28630 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت اتاقور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ الهدي صدر رشت پرديس بنت

  28631 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت لشت نشا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ الهدي صدر رشت بنتپرديس 
  28632 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت لنگرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28633 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت املش/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش اولويت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
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  گيالنمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
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  محل
  28634 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كومله/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش اولويت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28635 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت شفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28636 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت صومعه سرا/بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرااولويت پذيرش با داوطلبان / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28637 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت عمارلو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28638 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت فومن/شفت، فومناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28639 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كالچاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28640 ابتداييآموزش  1  زن محل خدمت سنگر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28641 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت چابكسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28642 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت رضوانشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28643 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رودبار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28644 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سياهكل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28645 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رودبنه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ رشت الهدي صدر پرديس بنت
  28646 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رودسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28647 آموزش ابتدايي 1  زن آباد محل خدمت رحمت/داوطلبان بومي شهرستان رودباراولويت پذيرش با / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28648 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رحيم آياد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28649 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت حويق/آستارا، بخش حويق شهرستان طوالشاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28650 آموزش ابتدايي 5  زن 2محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28651 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت تولمات/ماسال، صومعه سرااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28652 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت تالش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28653 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بندركياشهر/كياشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28654 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بندرانزلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28655 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت آستانه اشرفيه/آستانه اشرفيه، كياشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28656 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت آستارا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28657 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خشكبيجار/بومي شهرستان رشت اولويت پذيرش با داوطلبان/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28676 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت رضوانشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28677 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت رودسر/شهرستان رودسراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28678 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت رودبار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28679 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 2خدمت رشت ناحيه محل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28680 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت سياهكل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28681 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت املش/املش اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود،/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28682 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت شفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28683 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت آستانه اشرفيه/اشرفيه، كياشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28684 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بندرانزلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28685 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت فومن/داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومناولويت پذيرش با / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28686 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت الهيجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28687 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت لنگرود/داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش اولويت پذيرش با/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28688 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت صومعه سرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28689 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت حويق/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش اولويت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28690 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت آستارا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28691 آموزش كودكان استثنايي 1  زن 1محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28692 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت خمام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28693 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بندركياشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/ رشت الهدي صدر پرديس بنت

  24982 آموزش جغرافيا 1 مرد 1محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  24983 آموزش جغرافيا 1 مرد 2محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ ابوالقاسم فردوسي كرج پرديس حكيم

  24984 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت صومعه سرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج
  25030 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت شفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ دكتر شريعتي ساريپرديس 

  25031 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت صومعه سرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  25032 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 2محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ دكتر شريعتي ساريپرديس 

  25033 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت حويق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  25034 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت آستارا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  25035 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت تالش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/ پرديس دكتر شريعتي ساري
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت صومعه سرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24995  
فارسيآموزش زبان و ادبيات  1 مرد محل خدمت شفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24996  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت سياهكل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24997  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  1 مرد محل خدمت رودسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24998  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت لشت نشا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ پرديس شهيد رجايي قزوين 24999  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بندرانزلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25000  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت تالش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25001  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  1 مرد محل خدمت خمام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25002  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت املش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25003  
زبان و ادبيات فارسي آموزش 1 مرد محل خدمت لنگرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25004  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ماسال وشاندرمن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25005  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد فومن محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25006  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد 2محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25007  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد آيادمحل خدمت رحيم /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25008  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ديلمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25009  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد خدمت عمارلومحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25010  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت كومله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25011  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد 1خدمت رشت ناحيه محل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25012  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت الهيجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25013  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد آباد محل خدمت رحمت/رودباراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد رجايي قزوين 25014  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت كالچاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ پرديس شهيد رجايي قزوين 25015  
  24985 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت فومن/فومن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت،/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  24986 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت عمارلو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  24987 زبان عربيآموزش  1 مرد محل خدمت تالش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  24988 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت رضوانشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  24989 آموزش زبان عربي 1 مرد 1محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  24990 آموزش زبان عربي 1 مرد 2محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ پرديس شهيد مفتح شهرري
  24991 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت املش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ پرديس شهيد مفتح شهرري

  24992 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بندرانزلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ مفتح شهرريپرديس شهيد 
  24993 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت كالچاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ پرديس شهيد مفتح شهرري

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بندرانزلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25016  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ديلمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25017  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت آستانه اشرفيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25018  



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  93 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  گيالنمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت لنگرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25019  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت الهيجان/سياهكلاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25020  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت كوچصفهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25021  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت عمارلو/رودباراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25022  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت شفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25023  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت رودسر/رودسر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25024  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت املش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25025  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن 1محل خدمت رشت ناحيه /شهرستان رشتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25026  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن 2محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25027  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت تالش/بومي شهرستان طوالشاولويت پذيرش با داوطلبان / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25028  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت صومعه سرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25029  
  25036 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت عمارلو/با داوطلبان بومي شهرستان رودباراولويت پذيرش / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25037 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت رودسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25038 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت تالش/شهرستان طوالشاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25039 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت چابكسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25040 آموزش علوم اجتماعي 1  زن 1رشت ناحيه  محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25041 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت فومن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  24994 آموزش زبان عربي 1  زن 1محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ پرديس نسيبه تهران
 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان

  25087 آموزش تاريخ 1  زن  محل خدمت اليگودرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  25088 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت ززوماهرو/بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود اولويت پذيرش با داوطلبان/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  25089 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت پلدختر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  25090 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت ازنا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود /آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28694 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت اليگودرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28695 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت معموالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28696 آموزش ابتدايي 1  زن )مالوي(محل خدمت پلدختر /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28697 آموزش ابتدايي 5  زن )دلفان(محل خدمت نورآباد /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28698 آموزش ابتدايي 5  زن 2آباد ناحيه  محل خدمت خرم/دورهآباد،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28699 آموزش ابتدايي 5  زن 1آباد ناحيه  محل خدمت خرم/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28700 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت زاغه/آباد، دوره بومي شهرستانهاي خرماولويت پذيرش با داوطلبان / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28701 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت كوهدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28702 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت اليگودرز/با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28703 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت بروجرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28704 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت دورود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28705 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رومشگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28706 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت اشترينان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28707 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت ازنا/اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28708 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت ازنا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28709 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سلسله/بومي شهرستان سلسله، دلفاناولويت پذيرش با داوطلبان / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28710 آموزش ابتدايي 1  زن )بيرانوند(محل خدمت چغلوندي /آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28711 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت اليگودرز/داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود اولويت پذيرش با/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28712 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت چگني/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  28713 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت اليگودرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت

  25075 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت كوهدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25076 آموزش الهيات 1 مرد 1آباد ناحيه  محل خدمت خرم/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25077 آموزش الهيات 1 مرد اشترينانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25078 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت دورود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25079 آموزش الهيات 2 مرد 2آباد ناحيه  محل خدمت خرم/آباد، دوره خرماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25080 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بروجرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25081 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت اليگودرز/داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود اولويت پذيرش با/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25082 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت ازنا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  25092 آموزش جغرافيا 1 مرد 2آباد ناحيه  محل خدمت خرم/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ اهواز) ص(اكرمپرديس حضرت رسول 
  25093 آموزش جغرافيا 1 مرد 1آباد ناحيه  محل خدمت خرم/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25094 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت سلسله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25095 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت الشتر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25096 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت اليگودرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25097 آموزش زبان عربي 1 مرد خدمت بروجردمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25098 آموزش زبان عربي 2 مرد 2آباد ناحيه  محل خدمت خرم/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25099 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت ازنا/ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25100 آموزش زبان عربي 1 مرد )چغلوندي(محل خدمت بيرانوند /آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25101 آموزش زبان عربي 1 مرد 1آباد ناحيه  محل خدمت خرم/آباد، دوره پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرماولويت / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25102 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت دورود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  25103 آموزش زبان عربي 2 مرد )دلفان(محل خدمت نورآباد /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/ اهواز) ص(حضرت رسول اكرمپرديس 
  25104 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت ززوماهرو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25105 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت پلدختر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25106 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت اشترينان/اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت اليگودرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25113  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن )مالوي(محل خدمت پلدختر /داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگاناولويت پذيرش با / اراك) س(پرديس زينب كبري 25114  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن )دلفان(محل خدمت نورآباد /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25115  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ازنا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اراك) س(زينب كبريپرديس  25116  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بروجرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25117  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت دورود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد باهنر اراك 25118  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 2آباد ناحيه  محل خدمت خرم/دورهآباد،  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ پرديس شهيد باهنر اراك 25119  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت ازنا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد باهنر اراك 25120  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت اليگودرز/داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر اراك 25121  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بروجرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد باهنر اراك 25122  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 1آباد ناحيه  محل خدمت خرم/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ پرديس شهيد باهنر اراك 25123  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت كوهدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ پرديس شهيد باهنر اراك 25124  

  25125 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت بروجرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25126 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد 2آباد ناحيه  محل خدمت خرم/آباد، دوره خرماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25127 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كاكاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25128 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت زاغه/آباد، دوره شهرستانهاي خرم اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25129 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت ازنا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25130 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كوهدشت/با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگاناولويت پذيرش / پرديس شهيد رجايي كرمانشاه



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  94 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  لرستانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  25131 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت سيالخور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ كرمانشاهپرديس شهيد رجايي 

  25132 اجتماعيآموزش علوم  1 مرد 1آباد ناحيه  محل خدمت خرم/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25133 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد )دلفان(محل خدمت نورآباد /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25134 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد دورودمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25135 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت اليگودرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25136 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت ويسيان/آباد، دوره خرماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25137 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت رومشگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25138 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بروجرد/بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25139 آموزش علوم اجتماعي 1  زن )راه آهن(محل خدمت پاپي /آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25140 آموزش علوم اجتماعي 1  زن )مالوي(محل خدمت پلدختر /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان /پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25141 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت دورود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25142 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت ازنا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25143 آموزش علوم اجتماعي 1  زن اليگودرزمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه

  25091 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت دورود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28714 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت اليگودرز/ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28715 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت كاكاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28716 آموزش ابتدايي 1 مرد )راه آهن(محل خدمت پاپي /آباد، دوره بومي شهرستانهاي خرماولويت پذيرش با داوطلبان / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28717 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت كوهناني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28718 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت طرهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28719 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت رومشگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  28720 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت عشايري/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ آباد عالمه طباطبائي خرمپرديس 
  28721 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت ويسيان/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28722 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت اليگودرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28723 آموزش ابتدايي 1 مرد معموالنمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28724 آموزش ابتدايي 1 مرد )مالوي(محل خدمت پلدختر /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28725 آموزش ابتدايي 6 مرد )دلفان(محل خدمت نورآباد /سلسله، دلفاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28726 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت چگني/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28727 آموزش ابتدايي 6 مرد 2آباد ناحيه  محل خدمت خرم/آباد، دوره شهرستانهاي خرماولويت پذيرش با داوطلبان بومي / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28728 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت اشترينان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28729 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت كوهدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28730 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت ازنا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  28731 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت ززوماهرو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباد عالمه طباطبائي خرمپرديس 
  28732 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت ازنا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28733 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت سلسله/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28734 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت اليگودرزمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28735 آموزش ابتدايي 6 مرد 1آباد ناحيه  محل خدمت خرم/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28736 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت بروجرد/ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28737 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت سيالخور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28738 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت دورود/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  28739 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت اليگودرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  28740 آموزش ابتدايي 1 مرد )بيرانوند(محل خدمت چغلوندي /آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ آباد عالمه طباطبائي خرم پرديس
  28741 ابتداييآموزش  1 مرد محل خدمت زاغه/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  25083 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت طرهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25084 آموزش الهيات 1  زن )دلفان(محل خدمت نورآباد /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25085 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت دورود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25086 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت اليگودرز/دروداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25107 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت زاغه/آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25108 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت طرهان/كوهدشت، رومشگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پلدختر، / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25109 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت بروجرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25110 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت اليگودرز/بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، دروداولويت پذيرش با داوطلبان / اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25111 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت دورود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25112 آموزش زبان عربي 1  زن )راه آهن(محل خدمت پاپي /آباد، دوره اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، / گرگان) ره(پرديس امام خميني

  25144 آموزش الهيات 1 زن  محل خدمت شيرگاه/شهرستان بابلسر
  25145 آموزش الهيات 1 زن محل خدمت بهشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  25146 آموزش الهيات 1 زن محل خدمت رامسر/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
غ، بخـش بهنميـراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمر   / گرگان) ره(پرديس امام خميني

  25147 آموزش الهيات 1 زن محل خدمت جويبار/شهرستان بابلسر
  25148 آموزش الهيات 1 زن 2محل خدمت ساري ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  25149 آموزش الهيات 1 زن محل خدمت چالوس/آباد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباساولويت / گرگان) ره(پرديس امام خميني
  25150 آموزش الهيات 1 زن محل خدمت آمل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  25151 آموزش الهيات 1 زن محل خدمت نكاء/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  25152 آموزش الهيات 1 زن محل خدمت نوشهر/آباد تنكابن، رامسر، عباساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، / گرگان) ره(پرديس امام خميني
  25153 آموزش الهيات 1 زن محل خدمت نور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ گرگان) ره(پرديس امام خميني
  25154 آموزش الهيات 1 زن 1محل خدمت ساري ناحيه /پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاهاولويت / گرگان) ره(پرديس امام خميني
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ گرگان) ره(پرديس امام خميني

  25155 آموزش الهيات 1 زن محل خدمت بابل/شهرستان بابلسر
  25180 آموزش تاريخ 1 زن محل خدمت آمل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس اميركبير كرج

  25254 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 زن محل خدمت مياندرود/شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  25255 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 زن 1محل خدمت ساري ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت

  25256 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 زن محل خدمت قائمشهر/شهرستان بابلسر
  25257 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 زن محل خدمت بهشهر/بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28812 استثناييآموزش كودكان  1 زن محل خدمت تنكابن/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28813 آموزش كودكان استثنايي 1 زن محل خدمت رامسر/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28814 آموزش كودكان استثنايي 1 زن محل خدمت نوشهر/آباد چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، / الهدي صدر رشت پرديس بنت
  28815 آموزش كودكان استثنايي 1 زن محل خدمت فريدون كنار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ الهدي صدر رشت پرديس بنت
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ الهدي صدر رشت پرديس بنت

  28816 آموزش كودكان استثنايي 1 زن محل خدمت بابل/شهرستان بابلسر
محـل خـدمت/آبـاد  شهرسـتانهاي نوشـهر، چـالوس، كالردشـت، تنكـابن، رامسـر، عبـاس       اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر رشت پرديس بنت

  28817 آموزش كودكان استثنايي 1 زن آباد عباس
  25156 آموزش الهيات 2 مرد 2محل خدمت ساري ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  95 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  مازندرانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه     / پرديس دكتر شريعتي ساري

  25157 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بندپي شرقي/شهرستان بابلسر
  25158 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت چمستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  25159 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بهشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ شريعتي ساريپرديس دكتر 
  25160 آموزش الهيات 1 مرد آباد محل خدمت محمود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  25161 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت فريدون كنار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  25162 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت چالوس/آباد نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس دكتر شريعتي ساري
  25163 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت نوشهر/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  25164 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت گلوگاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ شريعتي ساريپرديس دكتر 
  25165 آموزش الهيات 2 مرد 1محل خدمت ساري ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  25166 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت جويبار/شهرستان بابلسر
  25167 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت نور/داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نوراولويت پذيرش با / پرديس دكتر شريعتي ساري
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  25168 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت بابل/بابلسرشهرستان 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  25169 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت قائمشهر/شهرستان بابلسر
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ ساريپرديس دكتر شريعتي 

  25170 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بندپي غربي/شهرستان بابلسر
  25171 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت تنكابن/آباد كالردشت، تنكابن، رامسر، عباساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، / پرديس دكتر شريعتي ساري
  25172 آموزش الهيات 1 مرد آباد محل خدمت عباس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  25173 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت مياندرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساريپرديس دكتر شريعتي 
  25174 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت آمل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  25175 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت نكاء/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  25176 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بابلسر/فريدون كنار، نوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، / پرديس دكتر شريعتي ساري
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  25177 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت كياكال/شهرستان بابلسر
  25178 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت رامسر/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ شريعتي ساري پرديس دكتر

  25179 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بلده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت چالوس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري 25187  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت نوشهر/آباد بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباساولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس دكتر شريعتي ساري 25188  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  1 مرد محل خدمت نكاء/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري 25189  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بلده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري 25190  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت آمل/بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، / پرديس دكتر شريعتي ساري 25191  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت تنكابن/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري 25192  
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت قائمشهر/شهرستان بابلسر 25193  
بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس دكتر شريعتي ساري

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت جويبار/شهرستان بابلسر 25194  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 2خدمت ساري ناحيه محل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري 25195  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت نور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري 25196  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بابلسر/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نوراولويت / پرديس دكتر شريعتي ساري 25197  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بهشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري 25198  
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت بابل/شهرستان بابلسر 25199  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت محمودآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري 25200  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت رامسر/آباد عباساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، / پرديس دكتر شريعتي ساري 25201  
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

فارسيآموزش زبان و ادبيات  1 مرد محل خدمت بندپي شرقي/شهرستان بابلسر 25202  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 1محل خدمت ساري ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري 25203  
  25218 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بهشهر/نكا، بهشهر، گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، / پرديس دكتر شريعتي ساري
  25219 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت نور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  25220 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت رامسر/آباد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباساولويت / پرديس دكتر شريعتي ساري
يـراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنم       / پرديس دكتر شريعتي ساري

  25221 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت شيرگاه/شهرستان بابلسر
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  25222 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت بابل/شهرستان بابلسر
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  25223 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت قائمشهر/شهرستان بابلسر
  25224 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت نكاء/شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس دكتر شريعتي ساري
  25225 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كالردشت/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  25226 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت سوادكوه/شهرستان بابلسر
  25227 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد 1محل خدمت ساري ناحيه /شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس دكتر شريعتي ساري
  25228 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت تنكابن/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  25229 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت جويبار/شهرستان بابلسر
  25230 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت آمل/شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس دكتر شريعتي ساري
  25231 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بلده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  25232 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت چالوس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  25233 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت گلوگاه/بهشهر، گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، / پرديس دكتر شريعتي ساري
  25234 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بابلسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  25235 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت محمودآباد/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نوراولويت / پرديس دكتر شريعتي ساري
  25236 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد نوشهرمحل خدمت /آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  25237 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت مياندرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  25238 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد 2محل خدمت ساري ناحيه /ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس دكتر شريعتي ساري
  28748 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت نوشهر/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  28749 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت كالردشت/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ شريعتي ساريپرديس دكتر 
شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه     / پرديس دكتر شريعتي ساري

  28750 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت قائمشهر/شهرستان بابلسر
  28751 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت بهشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  28752 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت تنكابن/آباد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس اولويت/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  28753 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت رامسر/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  28754 آموزش ابتدايي 1 مرد آباد محل خدمت عباس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  96 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  مازندرانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ اولويت پذيرش داوطلبان بومي مخصوص يا / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  28755 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت بهنمير/شهرستان بابلسر
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  28756 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت بندپي غربي/شهرستان بابلسر
شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس دكتر شريعتي ساري

  28757 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت بندپي شرقي/شهرستان بابلسر
  28758 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت فريدون كنارمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  28759 آموزش ابتدايي 3 مرد 2محل خدمت ساري ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  28760 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت نكاء/شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس دكتر شريعتي ساري
  28761 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت كجور/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  28762 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت چالوس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ شريعتي ساريپرديس دكتر 
  28763 آموزش ابتدايي 1 مرد گلوگاهمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  28764 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت مياندرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  28765 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت نور/محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، / پرديس دكتر شريعتي ساري
  28766 آموزش ابتدايي 4 مرد 1محل خدمت ساري ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـراولويت / پرديس دكتر شريعتي ساري

  28767 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت شيرگاه/شهرستان بابلسر
  28768 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت بابلسر/فريدون كنار، نوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، / پرديس دكتر شريعتي ساري
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  28769 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت جويبار/شهرستان بابلسر
  28770 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت آمل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ دكتر شريعتي ساريپرديس 

  28771 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت چمستان/نوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، / پرديس دكتر شريعتي ساري
  28772 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت محمودآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري
بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـراولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس دكتر شريعتي ساري

  28773 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت سوادكوه/شهرستان بابلسر
  28774 آموزش ابتدايي 1 مرد خدمت الريجانمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  28775 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت بابل/شهرستان بابلسر
  28818 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت نور/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نوراولويت / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  28819 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت تنكابن/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابـل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  28820 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بندپي غربي/شهرستان بابلسر
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابـل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ مشهدپرديس شهيد بهشتي 

  28821 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بابل/شهرستان بابلسر
  28822 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بابلسر/محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، / پرديس شهيد بهشتي مشهد
  28823 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت چالوس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد

  25181 آموزش جغرافيا 1 مرد 2محل خدمت ساري ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ شهيد چمران تهرانپرديس 
  25182 آموزش جغرافيا 1 مرد حل خدمت آملم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس شهيد چمران تهران
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابـل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس شهيد چمران تهران

  25183 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت قائمشهر/شهرستان بابلسر
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابـل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس شهيد چمران تهران

  25184 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت بابل/شهرستان بابلسر
  25185 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت بهشهر/گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، / پرديس شهيد چمران تهران
  25258 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت رامسر/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس شهيد رجايي سمنان
داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـراولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي سمنان

  25259 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت بابل/شهرستان بابلسر
  25260 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد 2محل خدمت ساري ناحيه /گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، / پرديس شهيد رجايي سمنان
  25261 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت تنكابن/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس شهيد رجايي سمنان
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ پرديس شهيد رجايي سمنان

  25262 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت قائمشهر/شهرستان بابلسر
  25263 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد آباد محل خدمت عباس/آباد كالردشت، تنكابن، رامسر، عباساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، / پرديس شهيد رجايي سمنان
  25264 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت نوشهر/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  25265 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت آمل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  25266 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت نور/فريدون كنار، نور اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر،/ پرديس شهيد رجايي سمنان
  25267 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت چالوس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ پرديس شهيد رجايي سمنان

محـل خـدمت/آبـاد  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشـهر، چـالوس، كالردشـت، تنكـابن، رامسـر، عبـاس      / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن كالردشت 25204  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت گلوگاه/گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25205  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت نكاء/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25206  
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـراولويت / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت قائمشهر/شهرستان بابلسر 25207  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت محمودآباد/محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25208  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بهشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25209  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت آمل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس  25210  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن 1محل خدمت ساري ناحيه /، گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25211  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت چمستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه 25212  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بابلسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس  25213  
محل خدمت فريدون كنار/بابلسر، فريدون كنار، نوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن 25214  
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بابل/شهرستان بابلسر 25215  
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بندپي غربي/شهرستان بابلسر 25216  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت تنكابن/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ ساري) س(الزهرا فاطمهپرديس  25217  

  25239 آموزش علوم اجتماعي 1  زن 2محل خدمت ساري ناحيه /هشهر، گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، ب/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  25240 آموزش علوم اجتماعي 2  زن محل خدمت بابل/شهرستان بابلسر
  25241 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بابلسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25242 آموزش علوم اجتماعي 1  زن 1محل خدمت ساري ناحيه /نكا، بهشهر، گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25243 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت آمل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25244 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت محمودآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت/آبـاد  عبـاس اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشـهر، چـالوس، كالردشـت، تنكـابن، رامسـر،      / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  25245 آموزش علوم اجتماعي 1  زن آباد عباس
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  25246 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بندپي شرقي/شهرستان بابلسر



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  97 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  مازندرانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  25247 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت تنكابن/آباد عباساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25248 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت چالوس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25249 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت نوشهر/آباد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباساولويت / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25250 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت بهشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25251 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت مياندرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  25252 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت جويبار/شهرستان بابلسر
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  25253 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت قائمشهر/شهرستان بابلسر
  28776 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت آمل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
محـل خـدمت/آبـاد  پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشـهر، چـالوس، كالردشـت، تنكـابن، رامسـر، عبـاس      اولويت / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  28777 آموزش ابتدايي 1  زن آباد عباس
بهنميـراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش     / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  28778 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سوادكوه/شهرستان بابلسر
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  28779 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت قائمشهر/شهرستان بابلسر
  28780 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رامسر/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28781 آموزش ابتدايي 2  زن 1محل خدمت ساري ناحيه /گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28782 آموزش ابتدايي 1  زن 2محل خدمت ساري ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـراولويت پذيرش با / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  28783 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بندپي شرقي/شهرستان بابلسر
كوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـواد / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  28784 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت شيرگاه/شهرستان بابلسر
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  28785 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت بابل/شهرستان بابلسر
  28786 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت نكاء/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28787 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بهشهر/بهشهر، گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28788 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت نور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـراولويت پذيرش با / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  28789 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بندپي غربي/شهرستان بابلسر
  28790 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت گلوگاه/گلوگاهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28791 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت مياندرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28792 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت تنكابن/آباد شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباساولويت پذيرش با داوطلبان بومي / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28793 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت نوشهر/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28794 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت چالوس/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار،/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  28795 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بهنمير/شهرستان بابلسر
  28796 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت چمستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28797 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت محمودآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28798 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت بابلسر/بابلسر، فريدون كنار، نوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر/ ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  28799 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت جويبار/شهرستان بابلسر
محـل خـدمت/آبـاد  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشـهر، چـالوس، كالردشـت، تنكـابن، رامسـر، عبـاس      / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه

  28800 آموزش ابتدايي 1  زن كالردشت
محل خدمت فريدون كنار/بابلسر، فريدون كنار، نوراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، / ساري) س(الزهرا پرديس فاطمه   28801 آموزش ابتدايي 1  زن

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائمشهر، جويبار، سوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر شهرسـتان/ پرديس نسيبه تهران
  25186 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت بابل/بابلسر

 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
  25331 آموزش زبان عربي 1 مرد  محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  25332 عربيآموزش زبان  4 مرد محل خدمت شازند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  25333 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت سربند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  25334 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت دليجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  25335 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت كميجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  25336 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت فراهان/تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، / اله طالقاني قمپرديس آيت
  25337 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت تفرش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  25338 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت آشتيان/داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با / اله طالقاني قمپرديس آيت
  25339 آموزش زبان عربي 4 مرد محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  25340 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت زرنديه/استان مركزيمخصوص داوطلبان بومي / اله طالقاني قمپرديس آيت
  25341 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت خمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  25342 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت محالت/شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اله طالقاني قمپرديس آيت
  25343 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اله طالقاني قمپرديس آيت
  25298 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت آشتيان/با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  25299 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت شازند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  25300 آموزش تاريخ 3  زن محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ آبادخرماله كمالوند پرديس آيت
  25301 آموزش تاريخ 2  زن محل خدمت خمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت

  25314 آموزش جغرافيا 2 مرد محل خدمت فراهان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25315 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25316 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت زرنديه/داوطلبان بومي استان مركزيمخصوص / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25317 آموزش جغرافيا 3 مرد محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25318 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت محالت/دليجان، محالت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين،/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25319 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت شازند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25320 آموزش جغرافيا 2 مرد محل خدمت كميجان/شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25321 آموزش جغرافيا 2 مرد محل خدمت خمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25322 آموزش جغرافيا 2 مرد محل خدمت آشتيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25323 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25324 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت سربند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
  25325 آموزش جغرافيا 2 مرد تفرشمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم

  25268 آموزش الهيات 3  زن محل خدمت شازند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25269 آموزش الهيات 1  زن 2ناحيه . محل خدمت اراك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25270 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت آشتيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25271 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت خمين/محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، / قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25272 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25273 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت محالت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25274 آموزش الهيات 1  زن 1ناحيه . محل خدمت اراك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ قم) س(پرديس حضرت معصومه



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  98 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  مركزيمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  رشتهعنوان 

  محل
  25275 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت كميجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25276 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت فراهان/كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، / قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25277 آموزش الهيات 6  زن محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25278 الهياتآموزش  1  زن محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25279 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت دليجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25280 آموزش الهيات 1  زن تفرش محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25281 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25282 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت سربند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25344 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25345 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25346 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25347 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25348 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت دليجان/دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، / قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25349 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت محالت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25350 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت خمين/شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25351 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت سربند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25352 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت شازند/بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند اولويت پذيرش با داوطلبان/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25353 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت تفرش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25354 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت فراهان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت / قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25355 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت كميجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ قم) س(پرديس حضرت معصومه

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25356  
فارسيآموزش زبان و ادبيات  1  زن محل خدمت آشتيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25357  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن 2ناحيه . محل خدمت اراك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25358  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت تفرش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25359  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن 1ناحيه . محل خدمت اراك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25360  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن خدمت خنداب محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25361  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت فراهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25362  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت محالت/بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان / اراك) س(پرديس زينب كبري 25363  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت كميجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25364  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(زينب كبريپرديس  25365  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 7  زن محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25366  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت دليجان/داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با / اراك) س(پرديس زينب كبري 25367  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3  زن محل خدمت خمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25368  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت سربند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اراك) س(زينب كبريپرديس  25369  
فارسي آموزش زبان و ادبيات 5  زن محل خدمت شازند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اراك) س(پرديس زينب كبري 25370  
11  زن محل خدمت دليجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ اراك) س(پرديس زينب كبري   28824 آموزش ابتدايي
10  زن خدمت فراهانمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ اراك) س(پرديس زينب كبري   28825 آموزش ابتدايي
  28826 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت آشتيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ اراك) س(پرديس زينب كبري
12  زن محل خدمت محالت/خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، / اراك) س(پرديس زينب كبري   28827 آموزش ابتدايي
15  زن محل خدمت خمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ اراك) س(پرديس زينب كبري   28828 آموزش ابتدايي
  28829 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سربند/شهرستانهاي اراك، خنداب، شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اراك) س(پرديس زينب كبري
  28830 آموزش ابتدايي 8  زن 2ناحيه . محل خدمت اراك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ اراك) س(پرديس زينب كبري
22  زن ساوهمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(پرديس زينب كبري   28831 آموزش ابتدايي
  28832 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(پرديس زينب كبري
13  زن محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اراك) س(پرديس زينب كبري   28833 آموزش ابتدايي
24  زن محل خدمت شازند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اراك) س(پرديس زينب كبري   28834 آموزش ابتدايي
10  زن 1ناحيه . محل خدمت اراك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ اراك) س(پرديس زينب كبري   28835 آموزش ابتدايي

11  زن محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(زينب كبريپرديس    28836 آموزش ابتدايي
  28837 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت تفرش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ اراك) س(پرديس زينب كبري
12  زن محل خدمت كميجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ اراك) س(پرديس زينب كبري   28838 آموزش ابتدايي
  28872 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت محالت/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  28873 آموزش كودكان استثنايي 2  زن محل خدمت خمين/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  28874 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت دليجان/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  28875 آموزش كودكان استثنايي 1  زن خندابمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  28876 آموزش كودكان استثنايي 2  زن محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  28877 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  28878 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت شازند/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اراك) س(پرديس زينب كبري
  28879 آموزش كودكان استثنايي 2  زن 1ناحيه . محل خدمت اراك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ اراك) س(پرديس زينب كبري

  25283 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت فراهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25284 آموزش الهيات 4 مرد محل خدمت شازند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد باهنر اراك

  25285 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت كميجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ باهنر اراكپرديس شهيد 
  25286 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25287 آموزش الهيات 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت اراك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25288 آموزش الهيات 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت اراك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25289 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25290 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25291 الهياتآموزش  7 مرد محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25292 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت آشتيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25293 آموزش الهيات 2 مرد دليجانمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25294 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت محالت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25295 آموزش الهيات 1 مرد سربندمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25296 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت تفرش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25297 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت خمين/محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، / پرديس شهيد باهنر اراك
آموزش زبان و ادبيات فارسي 5 مرد محل خدمت شازند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد باهنر اراك 25371  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت سربند/خنداب، شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، / پرديس شهيد باهنر اراك 25372  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد محل خدمت خمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر اراك 25373  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت محالت/داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر اراك 25374  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت اراك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ پرديس شهيد باهنر اراك 25375  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت كميجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك 25376  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  3 مرد محل خدمت دليجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر اراك 25377  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت اراك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ پرديس شهيد باهنر اراك 25378  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 6 مرد محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك 25379  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك 25380  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3 مرد محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد باهنر اراك 25381  



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  99 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  مركزيمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
زبان و ادبيات فارسي آموزش 2 مرد محل خدمت فراهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك 25382  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت تفرش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك 25383  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت آشتيان/آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، / پرديس شهيد باهنر اراك 25384  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك 25385  
  25409 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد خدمت زرنديهمحل /مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25410 آموزش مشاوره و راهنمايي 5 مرد محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25411 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد محل خدمت شازند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25412 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25413 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت محالت/محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، / پرديس شهيد باهنر اراك
  25414 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت آشتيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25415 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سربند/داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازنداولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر اراك
  25416 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25417 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت دليجان/شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت اولويت پذيرش با داوطلبان بومي/ پرديس شهيد باهنر اراك
  25418 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت فراهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك

  25419 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت تفرش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ باهنر اراكپرديس شهيد 
  25420 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت كميجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  28839 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت آشتيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  28840 آموزش ابتدايي 15 مرد 1ناحيه . اراكمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ پرديس شهيد باهنر اراك
  28841 آموزش ابتدايي 27 مرد محل خدمت خمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر اراك
  28842 آموزش ابتدايي 35 مرد محل خدمت شازند/شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، / پرديس شهيد باهنر اراك
  28843 آموزش ابتدايي 19 مرد محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد باهنر اراك
  28844 آموزش ابتدايي 18 مرد محل خدمت كميجان/تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، / پرديس شهيد باهنر اراك
  28845 آموزش ابتدايي 14 مرد محل خدمت فراهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  28846 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت تفرش/بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد باهنر اراك
  28847 آموزش ابتدايي 12 مرد 2ناحيه . محل خدمت اراك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ پرديس شهيد باهنر اراك
  28848 آموزش ابتدايي 47 مرد محل خدمت ساوه/استان مركزيمخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر اراك
  28849 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت سربند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد باهنر اراك
  28850 آموزش ابتدايي 25 مرد محل خدمت دليجان/دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، / پرديس شهيد باهنر اراك
  28851 آموزش ابتدايي 18 مرد محل خدمت محالت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر اراك
  28852 آموزش ابتدايي 9 مرد نوبرانمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك
  28853 آموزش ابتدايي 19 مرد محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك

  28880 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  28881 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اصفهانپرديس شهيد باهنر 

  28882 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت محالت/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  28883 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت خمين/مركزيمخصوص داوطلبان بومي استان / پرديس شهيد باهنر اصفهان
  28884 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت اراك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  28885 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت دليجان/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  28886 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت خنداب/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اصفهان
  28887 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت شازند/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اصفهان

  25386 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت محالت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ شهيد رجايي كرمانشاهپرديس 
  25387 علوم اجتماعيآموزش  2 مرد محل خدمت خمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25388 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت سربند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25389 آموزش علوم اجتماعي 3 مرد محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25390 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت كميجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25391 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت تفرش/آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك،/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25392 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت آشتيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25393 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25394 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت فراهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه

  25395 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ كرمانشاهپرديس شهيد رجايي 
  25396 آموزش علوم اجتماعي 4 مرد محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25397 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت دليجان/شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25398 آموزش علوم اجتماعي 1 زن محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25399 آموزش علوم اجتماعي 1 زن محل خدمت خمين/شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25400 آموزش علوم اجتماعي 2 زن محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25401 آموزش علوم اجتماعي 2 زن محل خدمت ساوه/بومي استان مركزي مخصوص داوطلبان/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25402 آموزش علوم اجتماعي 1 زن محل خدمت سربند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25403 آموزش علوم اجتماعي 1 زن محل خدمت دليجان/شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25404 آموزش علوم اجتماعي 1 زن محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25405 آموزش علوم اجتماعي 1 زن محل خدمت محالت/شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25406 آموزش علوم اجتماعي 1 زن محل خدمت كميجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه

  25407 آموزش علوم اجتماعي 1 زن محل خدمت آشتيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ كرمانشاهپرديس شهيد صدوقي 
  25408 آموزش علوم اجتماعي 1 زن محل خدمت فراهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25421 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 زن محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25422 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 زن محل خدمت آشتيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25423 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 زن محل خدمت كميجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25424 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 زن محل خدمت فراهان/شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25425 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 زن محل خدمت تفرش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه

  25426 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 زن محل خدمت محالت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ شهيد صدوقي كرمانشاه پرديس
  25427 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 زن محل خدمت دليجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25428 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 زن محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25429 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 زن محل خدمت سربند/شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25430 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 زن محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25431 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 زن محل خدمت شازند/شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، / پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه
  25432 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 زن محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه

  25302 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت شازند/شازنداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  25303 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت محالت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  25304 آموزش تاريخ 2 مرد محل خدمت خمين/اراك، خمين، دليجان، محالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  25305 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  25306 آموزش تاريخ 4 مرد محل خدمت ساوه/مركزيمخصوص داوطلبان بومي استان / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  25307 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت تفرش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  25308 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت زرنديه/مركزيمخصوص داوطلبان بومي استان / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  25309 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت فراهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  25310 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت كميجان/شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  25311 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت سربند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  100 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  مركزيمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
ظرفيت جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  كدرشته  عنوان رشته

  محل
  25312 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  25313 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت آشتيان/داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با / آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  25326 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت دليجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25327 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ اهواز) س(الزهرا فاطمهپرديس 

  25328 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت شازند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25329 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25330 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت كميجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ اهواز) س(الزهرا پرديس فاطمه

 داوطلبان بومي استان هرمزگانمخصوص 
  25455 آموزش جغرافيا 1  زن  محل خدمت ميناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرد/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  25456 آموزش جغرافيا 1  زن خدمت جاسك محل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  25507 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت جاسك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  25508 آموزش علوم اجتماعي 1  زن آباد محل خدمت حاجي/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  25509 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  25510 آموزش علوم اجتماعي 2  زن محل خدمت ميناب/شهرستانهاي ميناب، بشاگرداولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  25511 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت سيريك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاسك، سيريك/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت
  25512 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت قشم/شهرستان قشماولويت پذيرش با داوطلبان بومي / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت سيريك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاسك، سيريك/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25483  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت فين/بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خميراولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25484  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بستك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25485  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت جاسك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25486  
فارسيآموزش زبان و ادبيات  1 مرد آباد محل خدمت حاجي/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25487  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد محل خدمت ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25488  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد قشممحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25489  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد محل خدمت ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25490  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت رودخانه/داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناباولويت پذيرش با / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25491  
و ادبيات فارسيآموزش زبان  1 مرد محل خدمت رودان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25492  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بشاگرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25493  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت ميناب/شهرستانهاي ميناب، بشاگرداولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25494  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت شهاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25495  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت هرمز/با داوطلبان بومي شهرستان قشماولويت پذيرش / پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25496  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بندرلنگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 25497  

  25433 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت ميناب/داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرداولويت پذيرش با / پرديس رسالت زاهدان
  25434 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت پارسيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/ پرديس رسالت زاهدان
  25435 آموزش الهيات 2  زن خدمت قشممحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس رسالت زاهدان
  25436 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت جاسك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس رسالت زاهدان
  25437 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت بندرلنگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس رسالت زاهدان
  25438 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت خمير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس رسالت زاهدان
  25439 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس رسالت زاهدان
  25463 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت ميناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرد/ پرديس رسالت زاهدان
  25464 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت بندرلنگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس رسالت زاهدان

  25465 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت سيريك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاسك، سيريك/ رسالت زاهدان پرديس
  25466 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت قشم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس رسالت زاهدان
  25467 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت ناحيه دو/داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خميراولويت پذيرش با / پرديس رسالت زاهدان
  25468 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت خمير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس رسالت زاهدان
  25469 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت جاسك/با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناباولويت پذيرش / پرديس رسالت زاهدان
  25470 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس رسالت زاهدان
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت جاسك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس رسالت زاهدان 25498  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت شيب كوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس رسالت زاهدان 25499  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت پارسيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/ رسالت زاهدانپرديس  25500  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت قشم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس رسالت زاهدان 25501  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ميناب/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرداولويت / پرديس رسالت زاهدان 25502  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت سندرك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس رسالت زاهدان 25503  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت خمير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ رسالت زاهدانپرديس  25504  
ادبيات فارسيآموزش زبان و  1  زن محل خدمت ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس رسالت زاهدان 25505  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس رسالت زاهدان 25506  

  25452 آموزش تاريخ 1 مرد خدمت ناحيه يكمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25453 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت كيش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25454 تاريخآموزش  1 مرد آباد محل خدمت حاجي/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25457 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت بندرلنگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25458 جغرافياآموزش  2 مرد محل خدمت ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25459 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت بشاگرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25460 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت پارسيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25461 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت ميناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرد/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25462 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت شيب كوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس شهيد باهنر بيرجند

  25440 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت خمير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  25441 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت جاسك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  25442 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت قشم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  25443 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بندرلنگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  25444 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت رودان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  25445 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت كيش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  25446 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  25447 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت ميناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرد/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  25448 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بشاگرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  25449 آموزش الهيات 1 مرد ابوموسيمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  25450 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت جناح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  25451 آموزش الهيات 3 مرد محل خدمت ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  28888 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت خمير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  28889 ابتداييآموزش  4 مرد محل خدمت جناح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  28890 آموزش ابتدايي 3 مرد محل خدمت شهاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  28891 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت كيش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس

14 مرد محل خدمت ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ بندرعباسپرديس شهيد بهشتي    28892 آموزش ابتدايي
  28893 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت سيريك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاسك، سيريك/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس

  28894 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت رودخانه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ بهشتي بندرعباسپرديس شهيد 
  28895 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت پارسيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  101 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  هرمزگانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
ظرفيت جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  كدرشته  عنوان رشته

  محل
16 مرد محل خدمت ميناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرد/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس   28896 آموزش ابتدايي
13 مرد محل خدمت بشاگرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس   28897 آموزش ابتدايي
  28898 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت سندرك/ميناباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، / پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  28899 آموزش ابتدايي 8 مرد آباد محل خدمت حاجي/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
11 مرد محل خدمت قشم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس   28900 آموزش ابتدايي
12 مرد محل خدمت جاسك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس   28901 آموزش ابتدايي
  28902 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت هرمز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  28903 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت رودان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  28904 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت فين/خميراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، / پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
  28905 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت شيب كوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
10 مرد محل خدمت بندرلنگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس   28906 آموزش ابتدايي
  28907 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت بستك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس
15 مرد محل خدمت ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد بهشتي بندرعباس   28908 آموزش ابتدايي

  25513 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25514 علوم اجتماعيآموزش  1 مرد محل خدمت قشم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25515 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بشاگرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25516 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت جاسك/رودان، ميناباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، / پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25517 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25518 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت ميناب/شهرستانهاي ميناب، بشاگرداولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25519 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت رودخانه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25520 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد آباد محل خدمت حاجي/آباد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجياولويت / پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25521 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت شيب كوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد

  25471 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بشاگرد/داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناباولويت پذيرش با / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  25472 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت ميناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرد/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  25473 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت قشم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  25474 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت جاسك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  25475 آموزش زبان عربي 3 مرد محل خدمت ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  25476 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت خمير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  25477 آموزش زبان عربي 3 مرد محل خدمت ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ مطهري زاهدانپرديس شهيد 
  25478 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت بندرلنگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  25479 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت كيش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ مطهري زاهدانپرديس شهيد 
  25480 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت رودان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  25481 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت فين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ شهيد مطهري زاهدانپرديس 
  25482 آموزش زبان عربي 1 مرد آباد محل خدمت حاجي/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  25522 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت هرمز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ شهيد مطهري زاهدانپرديس 
  25523 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت جاسك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  25524 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بندرلنگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  25525 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت قشم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  25526 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ميناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرد/ شهيد مطهري زاهدان پرديس
  25527 مشاوره و راهنماييآموزش  1 مرد محل خدمت رودان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  25528 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بشاگرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28947 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت خمير/ابوموسي، خميراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28948 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت رودان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28949 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ميناب/داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرداولويت پذيرش با / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28950 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت پارسيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/ پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28951 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بندرلنگه/داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد مطهري زاهدان
  28952 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بشاگرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد مطهري زاهدان

  25529 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ميناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرد/ بندرعباس )س(الزهرا پرديس فاطمه
  25530 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت خمير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25531 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت قشم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25532 راهنماييآموزش مشاوره و  1  زن محل خدمت سيريك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاسك، سيريك/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25533 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت شهاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25534 راهنمايي آموزش مشاوره و 1  زن محل خدمت بندرلنگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25535 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت جاسك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25536 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن آباد محل خدمت حاجي/آباد حاجياولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25537 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت فين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25538 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت شيب كوه/با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگهاولويت پذيرش / بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25539 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سندرك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه

  25540 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بشاگرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ بندرعباس) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  25541 مشاوره و راهنماييآموزش  1  زن محل خدمت بستك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28909 آموزش ابتدايي 6  زن آباد محل خدمت حاجي/آباد اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
11  زن ناحيه يكمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه   28910 آموزش ابتدايي
  28911 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت پارسيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28912 ابتدايي آموزش 1  زن محل خدمت بستك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28913 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت بندرلنگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28914 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت خمير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28915 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت هرمز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28916 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت جناح/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه

  28917 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت سندرك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ بندرعباس) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  28918 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت كيش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28919 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رودخانه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28920 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت بشاگرد/رودان، ميناباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، / بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
11  زن محل خدمت ميناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرد/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه   28921 آموزش ابتدايي
  28922 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت سيريك/جاسك، سيريك اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28923 آموزش ابتدايي 8  زن محل خدمت رودان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28924 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت شيب كوه/داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگهاولويت پذيرش با / بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28925 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت فين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28926 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت جاسك/با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناباولويت پذيرش / بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
11  زن محل خدمت قشم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه   28927 آموزش ابتدايي
10  زن محل خدمت ناحيه دو/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خميراولويت / بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه   28928 آموزش ابتدايي
  28929 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت شهاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ بندرعباس) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28953 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بندرلنگه/با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه اولويت پذيرش/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28954 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت سندرك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

  28955 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ميناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرد/ يزد) س(الزهرا فاطمهپرديس 



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  102 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  هرمزگانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  28956 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت خمير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28957 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت رودان/ميناباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28958 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت شهاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  28959 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت جاسك/سيريك، رودان، ميناباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
  25568 آموزش تاريخ 1  زن  محل خدمت نهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ آباداله كمالوند خرمپرديس آيت
  25569 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت مالير/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ماليراولويت / آباداله كمالوند خرمپرديس آيت

  25575 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت رزن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس اميركبير كرج
  25576 آموزش جغرافيا 1  زن اسدآبادمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسدآباد/ پرديس اميركبير كرج
  25577 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت نهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس اميركبير كرج
  25578 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت مالير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس اميركبير كرج

  25579 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت كبودراهنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ اهواز) ص(رسول اكرم پرديس حضرت
  25580 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت قهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/ اهواز) ص(پرديس حضرت رسول اكرم
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3  زن محل خدمت كبودراهنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ /پرديس شهيد باهنر همدان 25587  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت مالير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد باهنر همدان 25588  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت اسدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسدآباد/ پرديس شهيد باهنر همدان 25589  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت جوكار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد باهنر همدان 25590  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت خزل/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاونداولويت / پرديس شهيد باهنر همدان 25591  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت اللجين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ پرديس شهيد باهنر همدان 25592  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت گل تپه/داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگاولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر همدان 25593  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت سامن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد باهنر همدان 25594  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت نهاوند/بومي شهرستان نهاونداولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد باهنر همدان 25595  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت قلقلرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ پرديس شهيد باهنر همدان 25596  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت فامنين/شهرستان فامنيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر همدان 25597  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت قروه درجزين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد باهنر همدان 25598  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بهار/بهاراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد باهنر همدان 25599  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت رزن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد باهنر همدان 25600  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن قهاوندمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/ پرديس شهيد باهنر همدان 25601  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت سردرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد باهنر همدان 25602  
  25620 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت اسدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسدآباد/ پرديس شهيد باهنر همدان
  25621 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت سردرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد باهنر همدان
  25622 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت نهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس شهيد باهنر همدان
  25623 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت فامنين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/ پرديس شهيد باهنر همدان
  25624 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت قلقلرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ پرديس شهيد باهنر همدان

  25625 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت قهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/ همدانپرديس شهيد باهنر 
  25626 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت كبودراهنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس شهيد باهنر همدان
  25627 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت گل تپه/با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ اولويت پذيرش/ پرديس شهيد باهنر همدان
13  زن محل خدمت مالير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد باهنر همدان   28960 آموزش ابتدايي
  28961 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت سامن/ماليراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد باهنر همدان
  28962 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت اللجين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ پرديس شهيد باهنر همدان
  28963 ابتداييآموزش  2  زن محل خدمت گل تپه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس شهيد باهنر همدان
  28964 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت فامنين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/ پرديس شهيد باهنر همدان
  28965 آموزش ابتدايي 6  زن محل خدمت بهار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ پرديس شهيد باهنر همدان
  28966 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت رزن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن /پرديس شهيد باهنر همدان
  28967 آموزش ابتدايي 3  زن محل خدمت سردرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد باهنر همدان
  28968 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خزل/نهاونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد باهنر همدان
  28969 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت قروه درجزين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد باهنر همدان
  28970 ابتدايي آموزش 7  زن محل خدمت اسدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسدآباد/ پرديس شهيد باهنر همدان
10  زن محل خدمت كبودراهنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس شهيد باهنر همدان   28971 آموزش ابتدايي
  28972 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت قلقلرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ پرديس شهيد باهنر همدان

  28973 آموزش ابتدايي 7  زن محل خدمت تويسركان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ شهيد باهنر همدانپرديس 
10  زن محل خدمت نهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس شهيد باهنر همدان   28974 آموزش ابتدايي
  28975 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت جوكار/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ماليراولويت / پرديس شهيد باهنر همدان
11  زن محل خدمت قهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/ پرديس شهيد باهنر همدان   28976 آموزش ابتدايي
  25581 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت خزل/نهاونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد رجايي اروميه
  25582 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت سامن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد رجايي اروميه

  25643 مشاوره و راهنماييآموزش  1 مرد محل خدمت رزن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25644 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سامن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25645 مشاوره و راهنماييآموزش  1 مرد محل خدمت تويسركان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25646 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت اسدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسدآباد/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25647 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت كبودراهنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25648 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت قروه درجزين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25649 مشاوره و راهنماييآموزش  1 مرد محل خدمت مالير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25650 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت سردرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25651 و راهنمايي آموزش مشاوره 1 مرد محل خدمت قلقلرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25652 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت قهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25653 راهنماييآموزش مشاوره و  1 مرد محل خدمت گل تپه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25654 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت بهار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25655 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت فامنين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25656 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت جوكار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25657 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت اللجين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25658 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت نهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه
  25659 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت خزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس شهيد رجايي كرمانشاه

  25660 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت فامنين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/ شهيد صدوقي كرمانشاهپرديس 
  25661 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت اللجين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه

  25662 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت تويسركان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ كرمانشاه پرديس شهيد صدوقي
  25663 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بهار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه

  25664 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت گل تپه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ كرمانشاهپرديس شهيد صدوقي 
  25665 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت سردرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه

  25666 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت اسدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسدآباد/ كرمانشاهپرديس شهيد صدوقي 
  25667 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت كبودراهنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه

  25542 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت قهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/ همدان پرديس شهيد مقصودي
  25543 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت گل تپه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25544 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت كبودراهنگ/داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگاولويت پذيرش با / پرديس شهيد مقصودي همدان



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  103 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  همدانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  25545 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت نهاوند/داوطلبان بومي شهرستان نهاونداولويت پذيرش با / پرديس شهيد مقصودي همدان
  25546 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت قلقلرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25547 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت جوكار/ماليراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد مقصودي همدان
  25548 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت اسدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسدآباد/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25549 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت فامنين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25550 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت اللجين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25551 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت سامن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد مقصودي همدان

  25552 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بهار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ همدان پرديس شهيد مقصودي
  25553 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت تويسركان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25554 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت قروه درجزين/بومي شهرستان رزن اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25555 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت سردرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25556 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت خزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25557 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت مالير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد مقصودي همدان
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت جوكار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد مقصودي همدان 25603  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت مالير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد مقصودي همدان 25604  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت نهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس شهيد مقصودي همدان 25605  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت سامن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد مقصودي همدان 25606  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت سردرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد مقصودي همدان 25607  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت فامنين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/ مقصودي همدانپرديس شهيد  25608  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت قروه درجزين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد مقصودي همدان 25609  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت قهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/ مقصودي همدانپرديس شهيد  25610  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت رزن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد مقصودي همدان 25611  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت گل تپه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ /پرديس شهيد مقصودي همدان 25612  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت كبودراهنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس شهيد مقصودي همدان 25613  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت اللجين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ همدانپرديس شهيد مقصودي  25614  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت اسدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسدآباد/ پرديس شهيد مقصودي همدان 25615  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بهار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار /پرديس شهيد مقصودي همدان 25616  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت تويسركان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ پرديس شهيد مقصودي همدان 25617  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت قلقلرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ پرديس شهيد مقصودي همدان 25618  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت خزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس شهيد مقصودي همدان 25619  
  25628 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت بهار/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار اولويت/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25629 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت سامن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25630 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت جوكار/شهرستان ماليراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد مقصودي همدان
  25631 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت سردرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25632 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد تويسركان محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25633 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت اللجين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25634 علوم اجتماعيآموزش  1 مرد محل خدمت فامنين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25635 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت قروه درجزين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25636 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت كبودراهنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25637 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت خزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25638 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت نهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس شهيد مقصودي همدان

  25639 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت گل تپه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ مقصودي همدانپرديس شهيد 
  25640 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت مالير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25641 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت اسدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسدآباد/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  25642 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت رزن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد مقصودي همدان
15 مرد محل خدمت اسدآباد/بومي شهرستان اسدآباد اولويت پذيرش با داوطلبان/ پرديس شهيد مقصودي همدان   28977 آموزش ابتدايي
  28978 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت تويسركان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  28979 آموزش ابتدايي 1 مرد محل خدمت قلقلرود/تويسركاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد مقصودي همدان
  28980 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت بهار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  28981 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت اللجين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  28982 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت جوكار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  28983 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت فامنين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/ پرديس شهيد مقصودي همدان

  28984 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت خزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ مقصودي همدانپرديس شهيد 
  28985 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت سامن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  28986 آموزش ابتدايي 6 مرد محل خدمت قروه درجزين/داوطلبان بومي شهرستان رزناولويت پذيرش با / پرديس شهيد مقصودي همدان
  28987 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت سردرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد مقصودي همدان
18 مرد محل خدمت نهاوند/نهاونداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد مقصودي همدان   28988 آموزش ابتدايي
  28989 آموزش ابتدايي 2 مرد محل خدمت گل تپه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس شهيد مقصودي همدان
  28990 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت قهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/ پرديس شهيد مقصودي همدان
14 مرد محل خدمت كبودراهنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس شهيد مقصودي همدان   28991 آموزش ابتدايي
11 مرد محل خدمت مالير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس شهيد مقصودي همدان   28992 آموزش ابتدايي
  28993 آموزش ابتدايي 7 مرد محل خدمت رزن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس شهيد مقصودي همدان

  29008 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت قروه درجزين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس عالمه اميني تبريز
  29009 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت اسدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسدآباد/ پرديس عالمه اميني تبريز
  29010 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت خزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس عالمه اميني تبريز
  29011 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت سردرود/داوطلبان بومي شهرستان رزن اولويت پذيرش با/ پرديس عالمه اميني تبريز
  29012 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت قلقلرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ پرديس عالمه اميني تبريز

  25558 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت مالير/بومي شهرستان ماليراولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  25559 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت جوكار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  25560 آموزش الهيات 2  زن نهاوندمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  25561 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت تويسركان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  25562 الهياتآموزش  1  زن محل خدمت اسدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسدآباد/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  25563 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت رزن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  25564 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت سردرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه

  25565 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت خزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ اروميهپرديس عالمه طباطبائي 
  25566 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت كبودراهنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  25567 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت بهار/داوطلبان بومي شهرستان بهار اولويت پذيرش با/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  25583 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت خزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  25584 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت كبودراهنگ/كبودراهنگاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  25585 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت گل تپه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  25586 آموزش زبان عربي 3  زن خدمت ماليرمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه
  25570 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت بهار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  25571 تاريخآموزش  1 مرد محل خدمت نهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  25572 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت كبودراهنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  104 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  همدانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  رشتهعنوان 

  محل
  25573 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت مالير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم
  25574 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت رزن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ آباد پرديس عالمه طباطبائي خرم

  29013 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت تويسركان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ تبريز) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  29014 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت اسدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسدآباد/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  29015 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت سردرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ تبريز) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  29016 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت فامنين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  29017 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت نهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ تبريز) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  29018 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت قلقلرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه

  29019 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت خزل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ تبريز) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  29020 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت قروه درجزين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ تبريز) س(الزهرا پرديس فاطمه

 بومي استان يزدمخصوص داوطلبان 
  25690 آموزش تاريخ 1  زن  محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  25691 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت تفت/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  25692 آموزش تاريخ 1  زن محل خدمت زارچ/استان يزدمخصوص داوطلبان بومي / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  25700 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد
  25701 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  25702 آموزش جغرافيا 2  زن محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ بيرجند) ع(سجاد پرديس امام
  25703 آموزش جغرافيا 1  زن محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ بيرجند) ع(پرديس امام سجاد

  25709 آموزش زبان عربي 1  زن ابركوهمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25710 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت بهاباد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25711 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت زارچ/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25712 آموزش زبان عربي 4  زن محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25713 آموزش زبان عربي 2  زن محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25714 زبان عربي آموزش 1  زن محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ قم) س(پرديس حضرت معصومه
  25715 آموزش زبان عربي 1  زن محل خدمت خاتم/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ قم) س(پرديس حضرت معصومه

  25693 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25694 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت مهريز/بومي استان يزدمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25695 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت مروست/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25696 آموزش تاريخ 2 مرد محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر بيرجند

  25697 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ باهنر بيرجندپرديس شهيد 
  25698 آموزش تاريخ 2 مرد محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25699 آموزش تاريخ 1 مرد محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25704 آموزش جغرافيا 2 مرد محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25705 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت زارچ/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25706 آموزش جغرافيا 2 مرد محل خدمت ناحيه دو/بومي استان يزدمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25707 آموزش جغرافيا 2 مرد محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25708 آموزش جغرافيا 1 مرد محل خدمت تفت/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد باهنر بيرجند
  25668 آموزش الهيات 4 مرد محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25669 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25670 آموزش الهيات 4 مرد خدمت مهريزمحل /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25671 آموزش الهيات 5 مرد محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25672 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25673 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت خاتم/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25674 آموزش الهيات 2 مرد محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25675 آموزش الهيات 5 مرد محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25676 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت زارچ/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25677 آموزش الهيات 1 مرد )اشكذر(محل خدمت صدوق /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25678 آموزش الهيات 1 مرد محل خدمت بهاباد/يزد مخصوص داوطلبان بومي استان/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25716 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
10 مرد محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد   25717 آموزش زبان عربي

  25718 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت خاتم/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ شهيد پاك نژاد يزدپرديس 
10 مرد محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد   25719 آموزش زبان عربي
  25720 آموزش زبان عربي 1 مرد خدمت بهابادمحل /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25721 آموزش زبان عربي 2 مرد محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25722 آموزش زبان عربي 1 مرد محل خدمت مروست/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد

آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد )اشكذر(محل خدمت صدوق /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ نژاد يزدپرديس شهيد پاك  25723  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 25724  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت زارچ/استان يزدمخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد پاك نژاد يزد 25725  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 25726  
زبان و ادبيات فارسيآموزش  3 مرد محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 25727  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت بهاباد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 25728  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1 مرد محل خدمت مروست/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 25729  

آموزش زبان و ادبيات فارسي 2 مرد محل خدمت تفت/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پاك نژاد يزد پرديس شهيد 25730  
13 مرد محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد آموزش زبان و ادبيات فارسي 25731  
15 مرد محل خدمت ناحيه دو/استان يزدمخصوص داوطلبان بومي / پرديس شهيد پاك نژاد يزد آموزش زبان و ادبيات فارسي 25732  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 6 مرد محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 25733  
زبان و ادبيات فارسي آموزش 2 مرد محل خدمت خاتم/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 25734  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 4 مرد محل خدمت مهريز/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 25735  
  25748 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد

  25749 آموزش علوم اجتماعي 5 مرد محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ نژاد يزدپرديس شهيد پاك 
  25750 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25751 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت نير/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25752 آموزش علوم اجتماعي 3 مرد محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25753 آموزش علوم اجتماعي 7 مرد محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد

  25754 آموزش علوم اجتماعي 6 مرد محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ نژاد يزدپرديس شهيد پاك 
  25755 آموزش علوم اجتماعي 1 مرد محل خدمت مهريز/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25756 آموزش علوم اجتماعي 2 مرد خاتممحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25764 آموزش مشاوره و راهنمايي 5 مرد محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25765 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25766 آموزش مشاوره و راهنمايي 2 مرد محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25767 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25768 آموزش مشاوره و راهنمايي 5 مرد محل خدمت ناحيه يك/بومي استان يزدمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25769 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت خاتم/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25770 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  105 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  يزدمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
جنس  محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / پرديس محل تحصيل  ظرفيت كدرشته  عنوان رشته

  محل
  25771 مشاوره و راهنماييآموزش  2 مرد )اشكذر(محل خدمت صدوق /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25772 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت زارچ/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  25773 آموزش مشاوره و راهنمايي 1 مرد محل خدمت مهريز/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد

  25774 آموزش مشاوره و راهنمايي 3 مرد محل خدمت تفت/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ نژاد يزدپرديس شهيد پاك 
55 مرد محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد   29021 آموزش ابتدايي
54 مرد ناحيه دومحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد   29022 آموزش ابتدايي
11 مرد محل خدمت بهاباد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد   29023 آموزش ابتدايي
  29024 آموزش ابتدايي 5 مرد محل خدمت مروست/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد

12 مرد محل خدمت مهريز/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزدپرديس شهيد پاك نژاد    29025 آموزش ابتدايي
  29026 آموزش ابتدايي 9 مرد )اشكذر(محل خدمت صدوق /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  29027 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت خاتم/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
14 مرد محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد   29028 آموزش ابتدايي
  29029 آموزش ابتدايي 4 مرد محل خدمت نير/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
  29030 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت زارچ/بومي استان يزدمخصوص داوطلبان / پرديس شهيد پاك نژاد يزد
12 مرد محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد   29031 آموزش ابتدايي
19 مرد محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد   29032 آموزش ابتدايي
  29033 آموزش ابتدايي 8 مرد محل خدمت تفت/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد
17 مرد محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد   29034 آموزش ابتدايي
  29059 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد ميبدمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  29060 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  29061 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد رجايي شيراز

  29062 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ شهيد رجايي شيرازپرديس 
  29063 آموزش كودكان استثنايي 1 مرد محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد رجايي شيراز
  29064 آموزش كودكان استثنايي 4 مرد محل خدمت ناحيه دو/يزدمخصوص داوطلبان بومي استان / پرديس شهيد رجايي شيراز

  25679 آموزش الهيات 3  زن محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25680 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

  25681 آموزش الهيات 3  زن محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا فاطمه پرديس
  25682 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت تفت/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25683 آموزش الهيات 1  زن مهريزمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25684 آموزش الهيات 2  زن محل خدمت خاتم/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25685 آموزش الهيات 1  زن )اشكذر(محل خدمت صدوق /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25686 آموزش الهيات 7  زن محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25687 آموزش الهيات 6  زن محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25688 آموزش الهيات 3  زن محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25689 آموزش الهيات 1  زن محل خدمت بهاباد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت مهريز/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه 25736  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3  زن محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه 25737  
14  زن محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه آموزش زبان و ادبيات فارسي 25738  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن )اشكذر(محل خدمت صدوق /يزدمخصوص داوطلبان بومي استان / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه 25739  
12  زن محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه آموزش زبان و ادبيات فارسي 25740  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3  زن محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه 25741  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت بهاباد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه 25742  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت تفت/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه 25743  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت زارچ/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه 25744  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 3  زن محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه 25745  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 1  زن محل خدمت مروست/داوطلبان بومي استان يزدمخصوص / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه 25746  
آموزش زبان و ادبيات فارسي 2  زن محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه 25747  
  25757 آموزش علوم اجتماعي 1  زن اردكانمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25758 آموزش علوم اجتماعي 4  زن محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25759 آموزش علوم اجتماعي 1  زن محل خدمت مروست/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه

  25760 آموزش علوم اجتماعي 3  زن محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا فاطمهپرديس 
  25761 آموزش علوم اجتماعي 3  زن محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25762 آموزش علوم اجتماعي 2  زن محل خدمت ابركوه/يزدمخصوص داوطلبان بومي استان / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25763 آموزش علوم اجتماعي 2  زن محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25775 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25776 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت نير/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25777 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت مروست/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25778 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت مهريز/داوطلبان بومي استان يزدمخصوص / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25779 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25780 آموزش مشاوره و راهنمايي 2  زن محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25781 آموزش مشاوره و راهنمايي 3  زن محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25782 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت خاتم/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25783 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25784 آموزش مشاوره و راهنمايي 1  زن محل خدمت بهاباد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  25785 آموزش مشاوره و راهنمايي 4  زن محل خدمت ناحيه يك/داوطلبان بومي استان يزدمخصوص / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  29035 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  29036 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت مهريز/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
17  زن محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه   29037 آموزش ابتدايي
  29038 آموزش ابتدايي 2  زن محل خدمت بهاباد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  29039 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت تفت/داوطلبان بومي استان يزدمخصوص / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  29040 آموزش ابتدايي 5  زن محل خدمت زارچ/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  29041 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت نير/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
40  زن محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه   29042 آموزش ابتدايي
19  زن محل خدمت ابركوه/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه   29043 آموزش ابتدايي
15  زن محل خدمت اردكان/يزدمخصوص داوطلبان بومي استان / يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه   29044 آموزش ابتدايي
39  زن محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه   29045 آموزش ابتدايي
  29046 آموزش ابتدايي 2  زن )اشكذر(محل خدمت صدوق /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  29047 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت خاتم/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  29048 آموزش ابتدايي 1  زن محل خدمت مروست/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  29065 آموزش كودكان استثنايي 1  زن خدمت اردكانمحل /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  29066 آموزش كودكان استثنايي 2  زن محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  29067 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  29068 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ميبد/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
  29069 آموزش كودكان استثنايي 1  زن محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزد) س(الزهرا پرديس فاطمه
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  فصل دوم  106 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  رشته
    :تذكر خيلي مهم

سسـات در  ؤهاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه م  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
منـدرج در  (ها  در بخش پيوستمندرج  ،از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر مؤسسهو همچنين اين دفترچه راهنما  اولفصل 

  .مطلع گردندنيز ) سايت اين سازمان
مجلس محترم شـوراي اسـالمي و مصـوبه     10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 2

ها، پذيرش براي تعدادي  اي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهو در راستاي اجر 20/8/96مين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ نه
هـاي   لذا پذيرش در تعدادي از كدرشـته محـل  . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي هاي تحصيلي دانشگاه از رشته
هـاي   پـذيرش در كليـه كدرشـته   . پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(لي ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصي دانشگاه

   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي
التحصـيلي   رغدر مدارك تحصيلي فـا » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش : توجه

  .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي دانشجوياني كه در اين كدرشته
  

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  - استان آذربايجان شرقي 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد
 با آزمون 32201 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32202 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32203 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32204 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي الغدير  - استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32205 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32206 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32207 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  - استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون 32208 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31907 زبان و ادبيات فارسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31908 فقه و مباني حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32209 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32210 علوم ورزشي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32211 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32212 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي دانشوران  - استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32213 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32214 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32215 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي  - استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32216 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32219 مديريت بيمه 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32220 كارداني بيمه 60 - زن مرد  

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي رشديه  - استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون 32221 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31909 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32222 حسابداري 36 - زن مرد

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي سراج  - استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون 32223 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31910 جغرافيا 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31911 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32224 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32225 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32226 مديريت مالي 36 - زن مرد

 تبريز - موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  - استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون 32227 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31912 جغرافيا 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32228 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32229 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32230 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32231 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32232 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 تبريز - ميزان موسسه غيرانتفاعي  - استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون 32233 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31913 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32234 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32235 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32236 مديريت امور گمركي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32237 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32238 مديريت بيمه 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32239 مديريت دولتي 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32240 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32241 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32242 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 تبريز -) ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم - استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون 32243 روانشناسي 36 - زن مرد
با سوابق تحصيليصرفا  32244 حسابداري 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32245 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
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  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  -استان آذربايجان غربي 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
با سوابق تحصيليصرفا  31914 حقوق 54 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 31915 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32246 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32247 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32248 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32249 امور بانكيمديريت  36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32250 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32251 مديريت بيمه 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32252 مديريت دولتي 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32253 مديريت صنعتي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32254 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32255 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32256 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32257 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32258 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32259 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق  -استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31916 علوم تربيتي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32260 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32261 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32262 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32263 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آئين كمال  -استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32264 حسابداري 36 - زن مرد

 خوي -موسسه غيرانتفاعي زرينه  -استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32265 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32266 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 خوي -غيرانتفاعي شمس تبريزي  موسسه -استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31917 فقه و مباني حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31918 كارداني حقوق قضايي 90 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32267 حسابداري 36 - زن مرد
تحصيلي صرفا با سوابق 32268 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد  

 خوي -موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي  -استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32270 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32271 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49024 دولتيكارداني امور  60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32272 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32273 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي علم و فن  -استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32274 حسابداري 36 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  32275 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32276 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 سلماس -موسسه غيرانتفاعي معراج  -استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32277 حسابداري 36 - زن مرد

 مهاباد - موسسه غيرانتفاعي ميعاد  -استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31919 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32278 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32279 علوم تربيتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49015 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32280 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 اروميه - موسسه غيرانتفاعي نژند  -آذربايجان غربي استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32282 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 پارس آباد -موسسه غيرانتفاعي مغان  -استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32283 حسابداري 36 - زن مرد

 اردبيل - اردبيلي موسسه غيرانتفاعي مقدس  -استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31920 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32284 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32285 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32286 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32287 حسابداريكارداني  60 - زن مرد

 اردبيل - موسسه غيرانتفاعي نوين  -استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32288 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32289 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32290 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32291 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  - استان اصفهان 
 با آزمون 30201 حقوق 60 - زن مرد
 با آزمون 32292 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون 32293 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31921 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31922 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32294 اقتصاد 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32295 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32296 مديريت صنعتي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32297 مديريت كسب و كارهاي كوچك 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32298 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32299 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
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  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  - استان اصفهان 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون 32300 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32301 گردشگري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32302 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32303 هتلداري 36 - زن مرد

 )محل تحصيل واحد اصفهان(قم  - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32304 علوم قرآن و حديث 36 - زن -

 اصفهان -) ع(دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32305 زبان و ادبيات عربي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32306 علوم قرآن و حديث 84 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32307 فقه و مباني حقوق اسالمي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32308 فلسفه و كالم اسالمي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32309 ارتباطاتتبليغ و  -معارف اسالمي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32310 معارف اسالمي و علوم تربيتي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32311 معارف اسالمي و مديريت 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32312 كارداني امور فرهنگي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32313 تربيت مبلغ قرآن كريمكارداني  60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32314 كارداني تربيت معلم قرآن كريم 60 - زن مرد

 )ويژه خواهران(اصفهان  - موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  - استان اصفهان 
 با آزمون 32315 روانشناسي 36 - زن -
سوابق تحصيليصرفا با  31923 حقوق 54 - زن -  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32316 حسابداري 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32317 علوم ورزشي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32318 مديريت امور بانكي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32319 مديريت بازرگاني 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32320 مديريت صنعتي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32321 كارداني امور بانكي 60 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32322 كارداني حسابداري 60 - زن -

 فوالد شهر اصفهان - موسسه غيرانتفاعي امين  - استان اصفهان 
 با آزمون 32323 روانشناسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31924 و حقوق اسالمي فقه 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32324 حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32325 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32326 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  32327 مديريت صنعتي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32328 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 گلپايگان -موسسه غيرانتفاعي پيام  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32329 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32330 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32331 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32332 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 30202 زبان شناسي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32335 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي چهلستون  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32336 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31925 مشاوره 54 - زن مرد 

تحصيليصرفا با سوابق  32337 حسابداري 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32338 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32339 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  - استان اصفهان 
 با آزمون 32340 روانشناسي 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32341 حسابداري 84 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32342 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32343 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32344 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 كاشان -موسسه غيرانتفاعي سينا  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32345 علوم ورزشي 36 - زن مرد

 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32346 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32347 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32348 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32349 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31926 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31927 مشاوره 54 - زن مرد

 شهر اصفهانفوالد  -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31928 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32350 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32351 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32352 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32353 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32354 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 كاشان - موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31929 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31930 حقوق اسالمي فقه و 54 - زن مرد
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 كاشان -موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  -استان آذربايجان شرقي   ادامه

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  31931 مددكاري اجتماعي 54 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32355 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32356 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32357 علوم ورزشي 36 - زن مرد

 نايين - موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  - استان اصفهان 
سوابق تحصيليصرفا با  32358 حسابداري 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32359 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  - استان اصفهان 
 با آزمون 32360 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32361 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32362 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32363 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي فرزانگان  - استان اصفهان 
 با آزمون 32364 روانشناسي 36 - زن مرد

 )ويژه خواهران(خميني شهر اصفهان  -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31932 حقوق 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 31933 علوم قرآن و حديث 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 31934 علوم قضايي 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 31935 فقه و مباني حقوق اسالمي 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 31936 مشاوره 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32365 حسابداري 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32366 روانشناسي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32367 مديريت بازرگاني 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32368 كارداني امور بانكي 60 - زن -
سوابق تحصيليصرفا با  32369 كارداني حسابداري 60 - زن -  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32370 كارداني علوم ورزشي 60 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32371 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن -

 موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32372 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32373 بازرگاني مديريت 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32374 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32375 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32376 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32377 مديريت صنعتيكارداني  60 - زن مرد

 موسسه غيرانتفاعي نجف آباد - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32378 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32379 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  - استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32380 حسابداري 36 - زن مرد

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  - استان اصفهان 
 با آزمون 32383 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31937 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31938 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31939 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32384 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 18693 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32385 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32386 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32387 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32388 مديريت كسب و كارهاي كوچك 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32389 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32390 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32391 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32392 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32393 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32394 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 )ويژه خواهران(كرج  -غيرانتفاعي رسام  موسسه -استان البرز 
 با آزمون 32395 حسابداري 36 - زن -
 با آزمون 32396 روانشناسي 36 - زن -
 با آزمون 32397 مديريت مالي 36 - زن -

 صرفا با سوابق تحصيلي 49023 كارداني علوم قضايي 100 - زن - 
 ايالم - موسسه غيرانتفاعي باختر  -استان ايالم 

 صرفا با سوابق تحصيلي 31940 فقه و مباني حقوق اسالمي 54 - زن مرد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32398 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32399 گردشگري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32400 مديريت دولتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32401 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32402 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32403 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32404 كارداني گردشگري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32405 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد  - استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31941 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32406 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32407 روانشناسي 36 - زن مرد
با سوابق تحصيلي صرفا 32409 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32410 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 بوشهر -موسسه غيرانتفاعي ليان  - استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32411 حسابداري 36 - زن مرد 
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  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  - استان تهران 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  رشته عنوان نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون 32412 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون 32413 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد

 تهران - دانشگاه غيرانتفاعي سوره  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31942 روابط عمومي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31943 نگاريروزنامه  54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32414 مديريت فرهنگي هنري 36 - زن مرد

 تهران - دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  - استان تهران 
 با آزمون 30203 حقوق 60 - زن مرد
 با آزمون 32415 حسابداري 36 - زن مرد
آزمونبا  32416 روانشناسي 36 - زن مرد  
 با آزمون 32417 گردشگري 36 - زن مرد
 با آزمون 32418 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 با آزمون 32419 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 با آزمون 32420 مديريت فرهنگي هنري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32421 هتلداري 36 - زن مرد

 )محل تحصيل واحد شهر ري(قم  - غيرانتفاعي قرآن و حديث دانشگاه  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32422 روانشناسي 36 - زن - 

 صرفا با سوابق تحصيلي 32423 علوم قرآن و حديث 84 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32424 فقه و حقوق اسالمي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32425 فلسفه و كالم اسالمي 36 - زن -

 )تهران دمحل تحصيل واح( دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي - استان تهران 

 تحصيل رايگان
 

 با آزمون 30204 زبان و ادبيات عربي 30 - زن مرد
 با آزمون 32426 اديان و مذاهب 18 - زن مرد
 با آزمون 32427 تاريخ اسالم 18 - زن مرد
 با آزمون 32428 قرآن و حديثعلوم  18 - زن مرد
 با آزمون 32429 فقه و حقوق امامي 18 - زن مرد
 با آزمون 32430 فقه و حقوق حنفي 18 - زن مرد
 با آزمون 32431 فقه و حقوق شافعي 18 - زن مرد
 با آزمون 32432 فلسفه و عرفان اسالمي 18 - زن مرد

 )محل تحصيل واحد تهران(الدين دانشكده غيرانتفاعي اصول  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32433 زبان و ادبيات عربي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32434 شيعه شناسي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32435 علوم قرآن و حديث 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32436 فقه و حقوق اسالمي 36 - زن -

 ) *ويژه خواهران(تهران  -دانشكده غيرانتفاعي رفاه  - استان تهران 
  پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه* 

  )ها شرايط در بخش پيوست(
ها پس از اتمام  اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته(

مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل
).سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شدگزينش از طريق 

 با آزمون 30205 حقوق 60 - زن -
 با آزمون 30206 مشاوره 60 - زن -
 با آزمون 32437 روانشناسي 36 - زن -
 با آزمون 32438 علوم تربيتي 36 - زن -
 با آزمون 32439 فقه و مباني حقوق اسالمي 36 - زن -

 )ويژه خواهران(تهران  - غيرانتفاعي آل طه موسسه  - استان تهران 
 با آزمون 30207 حقوق 60 - زن -
 با آزمون 30208 علوم تربيتي 60 - زن -
 با آزمون 32440 حسابداري 36 - زن -
 با آزمون 32441 روانشناسي 36 - زن -
 با آزمون 32442 مديريت بازرگاني 36 - زن -
 با آزمون 32443 مديريت صنعتي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 31944 علوم قرآن و حديث 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 31945 فلسفه و حكمت اسالمي 54 - زن -

 )ويژه خواهران(تهران  - موسسه غيرانتفاعي ابرار  - استان تهران 
 با آزمون 32444 مديريت صنعتي 36 - زن -

 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -غيرانتفاعي ارشاد موسسه  - استان تهران 
 با آزمون 30209 حقوق 40 - زن -
 با آزمون 32445 حسابداري 24 - زن -
 با آزمون 32446 مديريت بازرگاني 24 - زن -
 با آزمون 32447 مديريت صنعتي 24 - زن -
 با آزمون 32448 مديريت كسب و كارهاي كوچك 24 - زن -
 با آزمون 32449 مديريت مالي 24 - زن -

 )محل تحصيل واحد دماوند(دماوند  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد  - استان تهران 
 با آزمون 30210 حقوق 40 - - مرد
 با آزمون 32450 حسابداري 24 - - مرد
 با آزمون 32451 مديريت بازرگاني 24 - - مرد
آزمونبا  32452 مديريت صنعتي 24 - - مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32453 علوم ورزشي 36 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32454 مديريت كسب و كارهاي كوچك 24 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32455 مديريت مالي 24 - - مرد

 )ويژه برادران(تهران  -موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين  - استان تهران 
 با آزمون 30211 حقوق 60 - - مرد
 با آزمون 32456 مديريت بازرگاني 36 - - مرد

 تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32457 حسابداري 72 - زن مرد دوره مجازي
 صرفا با سوابق تحصيلي 32458 مديريت بازرگاني 72 - زن مرد دوره مجازي

 تهران -اي  موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه - تهران  استان
 صرفا با سوابق تحصيلي 32459 مديريت كسب و كارهاي كوچك 72 - زن مرد دوره مجازي
 صرفا با سوابق تحصيلي 32460 مديريت مالي 72 - زن مرد دوره مجازي

 تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31946 حقوق 108 - زن مرد مجازيدوره 
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 تهران - موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش  -استان تهران   ادامه

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

با سوابق تحصيليصرفا  32461 حسابداري 72 - زن مرد دوره مجازي  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32462 مديريت بازرگاني 72 - زن مرد دوره مجازي
 صرفا با سوابق تحصيلي 32463 مديريت صنعتي 72 - زن مرد دوره مجازي
 صرفا با سوابق تحصيلي 32464 مديريت كسب و كارهاي كوچك 72 - زن مرد دوره مجازي

 تهران -غيرانتفاعي مجازي نور طوبي موسسه  - استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31947 حقوق 108 - زن مرد دوره مجازي
 صرفا با سوابق تحصيلي 32465 مديريت مالي 72 - زن مرد دوره مجازي

 تهران - موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  - استان تهران 
سوابق تحصيليصرفا با  31948 باستان شناسي 54 - زن مرد  

 شهركرد - موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  - استان چهارمحال وبختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31949 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32466 اقتصاد 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32467 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32468 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32469 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 فردوس -موسسه غيرانتفاعي پيروزان  -استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32470 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 مشهد -) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 30212 حقوق 40 - - مرد

 با آزمون 30213 حقوق 40 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان
  )ها شرايط در بخش پيوست( داراي مصاحبهو  شرايط خاص
 با آزمون 32478 * كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشاد 24 - زن - خواهران پرديس رضوان محل تحصيل

 صرفا با سوابق تحصيلي 31950 علوم تربيتي 36 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31951 علوم تربيتي 36 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان

 صرفا با سوابق تحصيلي 32471 حسابداري 24 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32472 روانشناسي 24 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32473 علوم ورزشي 24 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32474 مديريت بازرگاني 24 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32475 مديريت بيمه 24 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32476 مديريت صنعتي 36 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32477 مديريت مالي 24 - - مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 32479 حسابداري 24 - زن - خواهران پرديس رضوانمحل تحصيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32480  روانشناسي 24 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان
 صرفا با سوابق تحصيلي 32481 علوم ورزشي 24 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان

 صرفا با سوابق تحصيلي 32482 مديريت بازرگاني 24 - زن - رضوانمحل تحصيل خواهران پرديس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32483 مديريت بيمه 24 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان
 صرفا با سوابق تحصيلي 32484 مديريت مالي 24 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان

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

 مشهد - دانشگاه غيرانتفاعي خيام  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 32485 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون 32486 روانشناسي 36 - زن مرد
 با آزمون 32487 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31952 جامعه شناسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31953 زبان و ادبيات فارسي 54 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  31954 مشاوره 54 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32488 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32489 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32490 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 )ويژه خواهران( مشهد -موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي  -استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31955 جامعه شناسي 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 31956 علوم قرآن و حديث 126 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 31957 مترجمي زبان عربي 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32491 حسابداري 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32492 روانشناسي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32493 مديريت بازرگاني 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32494 مديريت صنعتي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32495 كارداني امور مالي و مالياتي 48 - زن -

 سبزوار - موسسه غيرانتفاعي ابن يمين  -استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31958 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32496 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32497 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32498 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 قوچان -موسسه غيرانتفاعي اترك  -استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32499 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32500 روانشناسي 36 - زن مرد

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 32501 روانشناسي 36 - زن مرد

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي بهار  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 32502 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32503 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32504 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 30214 حقوق 60 - زن مرد 

 با آزمون 32505 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32506 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32507 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32508 گردشگري 36 - زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 32509 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد 



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  112 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي بينالود  -استان خراسان رضوي   ادامه

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32510 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار -استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31959 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31960 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32511 روانشناسي 36 - زن مرد

 گناباد -موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  -استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31961 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32512 روانشناسي 36 - زن مرد

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 32513 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31962 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32514 گردشگري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32515 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32516 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32517 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32518 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32519 مالياتيكارداني امور مالي و  60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32520 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32521 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي توس  -استان خراسان رضوي 
تحصيليصرفا با سوابق  32522 علوم ورزشي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32523 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 نيشابور - موسسه غيرانتفاعي ثامن  -استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32524 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32525 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32526 مالي و مالياتيكارداني امور  36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32527 كارداني مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 كاشمر -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  -استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31963 علوم تربيتي 54 - زن مرد
با سوابق تحصيليصرفا  31964 مشاوره 54 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32528 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32529 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32530 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 32531 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون 32532 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31965 مددكاري اجتماعي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32533 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32534 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32535 مديريت مالي 36 - زن مرد

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 32536 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31966 علوم سياسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31967 فقه و مباني حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31968 مددكاري اجتماعي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32537 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32538 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32539 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32540 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32541 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32542 كارداني هتلداري 60 - زن مرد

 قوچان -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  -استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31969 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32543 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32544 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32545 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32546 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
با سوابق تحصيلي صرفا 32547 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد  

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  -استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32548 علوم ورزشي 36 - زن مرد

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي خراسان  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 30215 حقوق 60 - زن مرد
 با آزمون 32549 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31970 فقه و مباني حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32550 حسابداري 36 - زن مرد

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 32551 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون 32552 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31971 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31972 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32553 گردشگري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32554 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32555 مديريت صنعتي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32556 هتلداري 36 - زن مرد

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي سلمان  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 32557 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32558 حسابداري 36 - زن مرد



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  113 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سلمان  -استان خراسان رضوي   ادامه

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32559 كارداني بيمه 30 - زن مرد

 گلبهار - موسسه غيرانتفاعي سناباد  -استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31973 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32560 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32561 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32562 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32563 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي شانديز  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 30216 حقوق 60 - زن مرد
 با آزمون 32564 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31974 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32565 حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32566 گردشگري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32567 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32568 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32569 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32570 كارداني گردشگري 60 - زن مرد

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي عطار  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 32571 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31975 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31976 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32572 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32573 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32574 مديريت كسب و كارهاي كوچك 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32575 مديريت مالي 36 - زن مرد

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي فردوس  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 32576 حسابداري 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32577 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد  

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  -استان خراسان رضوي 
 با آزمون 32578 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31977 فقه و مباني حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32579 حسابداري 36 - زن مرد
با سوابق تحصيليصرفا  32580 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32581 مديريت بيمه 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32582 مديريت مالي 36 - زن مرد

 بجنورد -موسسه غيرانتفاعي اشراق  -استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31978 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32583 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32584 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32585 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32586 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32587 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 بجنورد - موسسه غيرانتفاعي حكيمان  -شمالي استان خراسان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31979 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32588 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32589 روانشناسي 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32590 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32591 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32592 مديريت دولتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32593 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32594 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32595 بيمه كارداني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32596 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32597 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 اهواز -) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين -استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31980 علوم قرآن و حديث 54 - 27 27
 صرفا با سوابق تحصيلي 31981 فقه و حقوق اسالمي 54 - 27 27
 صرفا با سوابق تحصيلي 31982 فلسفه و كالم اسالمي 54 - 27 27
 صرفا با سوابق تحصيلي 32598 اقتصاد 36 - 18 18
 صرفا با سوابق تحصيلي 32599 تاريخ اسالم 36 - 18 18
 صرفا با سوابق تحصيلي 32600 علوم تربيتي 60 - زن مرد

 )محل تحصيل واحد دزفول(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين  -استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32601 زبان و ادبيات عربي 36 - 18 18
 صرفا با سوابق تحصيلي 32602 علوم قرآن و حديث 36 - 18 18
 صرفا با سوابق تحصيلي 32603 اسالميفقه و حقوق  36 - 18 18

 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  -استان خوزستان 
 با آزمون 32604 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون 32605 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32606 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32607 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 آبادان - موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  -استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32608 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 زنجان - موسسه غيرانتفاعي روزبه  -استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32609 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32610 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32611 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32612 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
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  ابهر -موسسه غيرانتفاعي صائب  -استان زنجان 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31983 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32613 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32614 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32615 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32616 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 زنجان -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي  -استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31984 جامعه شناسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32617 حسابداري 36 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  32618 روانشناسي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32619 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32620 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32621 مديريت كسب و كارهاي كوچك 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32622 مديريت مالي 36 - زن مرد

 )محل تحصيل واحد خرمدره(موسسه غيرانتفاعي كار  -زنجان استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32623 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32624 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32625 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
سوابق تحصيلي صرفا با 32626 مديريت مالي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32627 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32628 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32629 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي -استان سمنان 
 با آزمون 32630 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون 32631 روانشناسي 36 - زن مرد
 با آزمون 32632 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 با آزمون 32633 مديريت دولتي 36 - زن مرد
 با آزمون 32634 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 با آزمون 32635 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31985 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31986 علوم تربيتي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32636 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32637 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32638 مديريت بيمه 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32639 مديريت كسب و كارهاي كوچك 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32640 كارداني علوم ورزشي 60 - زن مرد

 گرمسار - موسسه غيرانتفاعي اديبان  -استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31987 حقوق 54 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  32641 حسابداري 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32642 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32643 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32644 مديريت مالي 36 - زن مرد

 شاهرود - موسسه غيرانتفاعي برايند  -استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32645 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32646 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32647 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32648 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

  موسسه غيرانتفاعي شاهرود -استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31988 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32649 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32650 روانشناسي 36 - زن مرد

 گرمسار - موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  -استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32651 گردشگري 36 - زن مرد

 ايوانكي -غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا موسسه  -استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32652 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32653 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 سمنان -موسسه غيرانتفاعي فضيلت  -استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32654 اقتصاد 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32655 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32656 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32657 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32658 كارداني بيمه 60 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  32659 كارداني حسابداري 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32660 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 سمنان -موسسه غيرانتفاعي كومش  -استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32661 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32662 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32663 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32664 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32665 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  -استان سمنان 
 با آزمون 32666 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31989 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31990 علوم سياسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31991 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31992 كارداني حقوق قضايي 90 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32667 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32668 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32669 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  115 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي مولوي  -استان سمنان   ادامه

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32670 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32671 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32672 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 دانشگاه غيرانتفاعي چابهار -بلوچستان  استان سيستان و
 صرفا با سوابق تحصيلي 31993 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32673 اقتصاد 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32674 علوم تربيتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32675 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32676 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32677 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 )محل تحصيل واحد زاهدان(دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي  -بلوچستان  استان سيستان و
 با آزمون 32678 فقه و حقوق امامي 18 - زن مرد تحصيل رايگان

 با آزمون 32679 فقه و حقوق حنفي 18 - زن مرد
 چابهار - موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه  -بلوچستان  سيستان واستان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 32680 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32681 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32682 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32683 ابتدايي كارداني آموزش و پرورش 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32684 كارداني امور دولتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32685 كارداني حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32686 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 )ويژه خواهران( زاهدان -غيرانتفاعي شكوه شرق موسسه  -بلوچستان  استان سيستان و
 صرفا با سوابق تحصيلي 31994 علوم قرآن و حديث 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32687 حسابداري 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32688 روانشناسي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32689 مديريت امور بانكي 36 - زن -

 زاهدان -موسسه غيرانتفاعي هاتف  -بلوچستان  استان سيستان و
 صرفا با سوابق تحصيلي 31995 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31996 زبان و ادبيات عربي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32690 حسابداري 36 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  32691 روانشناسي 36 - زن مرد  

 صرفا با سوابق تحصيلي 18692 علوم ورزشي 36 - زن مرد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32692 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32693 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32694 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32695 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 شيراز - موسسه غيرانتفاعي آپادانا  -استان فارس 
 با آزمون 32696 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 31997 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32697 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32698 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32699 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32700 مديريت مالي 36 - زن مرد

 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  -استان فارس 
تحصيليصرفا با سوابق  31998 زبان و ادبيات عربي 54 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32701 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32702 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32703 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32704 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32705 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 مهر فارس - موسسه غيرانتفاعي پارس  -استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32708 مديريت بازرگاني 48 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32709 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32710 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 شيراز - موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  -استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32711 روانشناسي 36 - زن مرد

 المرد -موسسه غيرانتفاعي تابناك  -استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي 31999 حقوق 54 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  32712 روانشناسي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32713 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 شيراز - موسسه غيرانتفاعي حافظ  -استان فارس 
 با آزمون 32714 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32000 زبان و ادبيات فارسي 54 - زن مرد

سوابق تحصيليصرفا با  18689  علوم ورزشي 36 - زن مرد   
 صرفا با سوابق تحصيلي 32715 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32716 كارداني حسابداري 60 - زن مرد 

 موسسه غيرانتفاعي زند شيراز -استان فارس 
 با آزمون 32717 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون 32718 روانشناسي 36 - زن مرد
 با آزمون 32719 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32001 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32002 زبان و ادبيات فارسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32003 علوم تربيتي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32004 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32720 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32721 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32722 مديريت امور گمركي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32723 مديريت كسب و كارهاي كوچك 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32724 مديريت صنعتيكارداني  60 - زن مرد
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  )ويژه خواهران(موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز  -استان فارس 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون 32725 روانشناسي 36 - زن -
با سوابق تحصيليصرفا  32005 حقوق 54 - زن -  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32726 حسابداري 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32727 مديريت امور بانكي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32728 مديريت بازرگاني 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32729 مديريت مالي 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32730 بانكيكارداني امور  60 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32731 كارداني بيمه 60 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32732 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن -

 قزوين -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  -استان قزوين 
 با آزمون 32733 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون 32734 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 با آزمون 32735 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32006 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32736 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32737 گردشگري 36 - زن مرد

 قزوين - دانشگاه غيرانتفاعي رجاء -استان قزوين 
 با آزمون 32738 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون 32739 روانشناسي 36 - زن مرد
 با آزمون 32740 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 با آزمون 32741 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 با آزمون 32742 مديريت مالي 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32007 حقوق 54 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32743 اقتصاد 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32744 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32745 گردشگري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32746 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32747 مالياتيكارداني امور مالي و  60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32748 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 آبيك - دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  -استان قزوين 
 با آزمون 32749 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون 32750 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32751 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32752 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 آبيك - موسسه غيرانتفاعي اوج  -استان قزوين 
 با آزمون 32753 حسابداري 36 - زن مرد

 آبيك -موسسه غيرانتفاعي بصير  -استان قزوين 
آزمونبا  32754 حسابداري 36 - زن مرد  
 با آزمون 32755 روانشناسي 36 - زن مرد
 با آزمون 32756 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32757 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32758 مديريت مالي 36 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  32759 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32760 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32761 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32762 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

  بيدستان قزوين - ارسيان  موسسه غيرانتفاعي پ -استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32763 حسابداري 36 - زن مرد

 تاكستان استان قزوين -موسسه غيرانتفاعي تاكستان  -استان قزوين 
 با آزمون 32764 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32008 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32009 علوم سياسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32765 حسابداري 84 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32766 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32767 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32768 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  32769 مديريت مالي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32770 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32771 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  -استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32772 حسابداري 36 - زن مرد

 قزوين - موسسه غيرانتفاعي سهروردي  -استان قزوين 
 با آزمون 32773 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون 32774 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32010 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32775 اقتصاد 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32776 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32777 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32778 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32779 كارداني امور دولتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32780 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32781 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32782 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32783 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32784 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 قزوين -غيرانتفاعي عالمه رفيعي موسسه  -استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32785 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32786 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
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  قزوين –موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  -استان قزوين 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32011 فقه و مباني حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32787 اقتصاد 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32788 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32789 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32790 گردشگري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32791 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32792 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32793 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32794 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32795 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32796 كارداني گردشگري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32797 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32798 صنعتيكارداني مديريت  60 - زن مرد

 اقباليه قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي  -استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32799 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32800 كارداني حسابداري 48 - زن مرد

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي غزالي  -استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32801 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32802 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32803 مديريت بيمه 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32804 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
تحصيلي صرفا با سوابق 32805 مديريت مالي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32806 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32807 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 )محل تحصيل واحد قزوين( موسسه غيرانتفاعي كار -استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32012 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32013 اشتغال كارداني 90 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32014 كارداني اقتصاد كار و بهره وري 90 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32015 كارداني روابط كار 90 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32808 حسابداري 36 - زن مرد
با سوابق تحصيليصرفا  32809 روانشناسي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32810 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32811 مديريت دولتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32812 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32813 مديريت كسب و كارهاي كوچك 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49008 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32814 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32815 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 البرز قزوين -موسسه غيرانتفاعي كاسپين  -استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32816 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32817 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32818 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32819 مديريت مالي 36 - زن مرد

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  -استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32820 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32821 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

  آبيك - موسسه غيرانتفاعي موالنا  -استان قزوين 
 با آزمون 32822 روانشناسي 36 - زن مرد 

 صرفا با سوابق تحصيلي 32016 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32017 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32823 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32824 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 تاكستان -موسسه غيرانتفاعي نيكان  -استان قزوين 
تحصيليصرفا با سوابق  32018 حقوق 54 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32825 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32826 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32827 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32828 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 قم - اديان و مذاهب دانشگاه غيرانتفاعي  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32019 فقه و حقوق اسالمي 108 - زن مرد دوره مجازي
 صرفا با سوابق تحصيلي 32829 شيعه شناسي 72 - زن مرد دوره مجازي

 قم - ) ع(دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم - استان قم 
تحصيليصرفا با سوابق  30217 زبان و فرهنگ عربي 60 - زن مرد  

 قم -دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  - استان قم 
 با آزمون 32830 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32831 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32832 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32833 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32834 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32835 مديريت كسب و كارهاي كوچك 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32836 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32837 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32838 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32839 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 قم - دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32840 علوم قرآن و حديث 72 - زن مرد دوره مجازي
 صرفا با سوابق تحصيلي 32841 فقه و حقوق اسالمي 72 - زن مرد دوره مجازي

 صرفا با سوابق تحصيلي 32842 علوم قرآن و حديث 84 - زن - محل تحصيل واحد قم
 صرفا با سوابق تحصيلي 32843 فقه و حقوق اسالمي 36 - زن - محل تحصيل واحد قم
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  قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  - استان قم 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون 30218 حقوق 45 - زن مرد 

 صرفا با سوابق تحصيلي 32020 علوم سياسي 41 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32021 علوم قرآن و حديث 41 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  32022 فلسفه 41 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32844 اقتصاد 27 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32845 فقه و مباني حقوق اسالمي 36 - زن مرد

 )محل تحصيل واحد قم(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32023 مترجمي زبان عربي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32846 زبان و ادبيات عربي 36 - 18 18
 صرفا با سوابق تحصيلي 32847 علوم قرآن و حديث 36 - 18 18
 صرفا با سوابق تحصيلي 32848 فقه و حقوق اسالمي 36 - 18 18

 )ويژه خواهران( قم - ) س(دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي وابسته به جامعه الزهرا - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32024 علوم قرآن و حديث 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32025 فقه و مباني حقوق اسالمي 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32026 فلسفه و حكمت اسالمي 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32027 فلسفه و عرفان اسالمي 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32849 روانشناسي 36 - زن -

 قم -موسسه غيرانتفاعي اجتهاد  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32850 علوم قرآن و حديث 84 - زن مرد

 قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32851 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32852 مديريت كسب و كارهاي كوچك 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32853 مديريت مالي 36 - زن مرد

 قم -موسسه غيرانتفاعي حكمت  - استان قم 
 با آزمون 32854 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32855 مديريت مالي 36 - زن مرد

 )ويژه خواهران( قم -موسسه غيرانتفاعي رهپويان سيدالشهداء  - استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32028 علوم قرآن و حديث 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32029 فرهنگ و معارف اسالمي 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32030 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32031 معلم قرآن كريم كارداني تربيت 90 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32856 شيعه شناسي 36 - زن -

 قم - موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  - استان قم 

 محل تحصيل واحد برادران
 صرفا با سوابق تحصيلي 32032 حقوق 36 - - مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32033 علوم قرآن و حديث 36 - - مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32034 مشاوره 36 - - مرد

 محل تحصيل واحد خواهران
 صرفا با سوابق تحصيلي 32035 حقوق 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32036 علوم قرآن و حديث 36 - زن -
 صرفا با سوابق تحصيلي 32037 مشاوره 36 - زن -

  محل تحصيل واحد برادران
 صرفا با سوابق تحصيلي 32857 حسابداري 24 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32858 روانشناسي 24 - - مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32859 مديريت بازرگاني 24 - - مرد

 محل تحصيل واحد خواهران
 صرفا با سوابق تحصيلي 32860 حسابداري 24 - زن -
با سوابق تحصيليصرفا  32861 روانشناسي 24 - زن -  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32862 مديريت بازرگاني 24 - زن -

 )محل تحصيل واحد سنندج(دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي  -استان كردستان 

 تحصيل رايگان
 با آزمون 32863 علوم قرآن و حديث 18 - زن مرد
 با آزمون 32864 فقه و حقوق امامي 18 - زن مرد
 با آزمون 32865 فقه و حقوق شافعي 18 - زن مرد

 قروه - موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  -استان كردستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32866 حسابداري 36 - زن مرد 

 صرفا با سوابق تحصيلي 32867 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 كرمان - موسسه غيرانتفاعي بعثت  -استان كرمان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 18688 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت  -استان كرمان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 32038 علوم قرآن و حديث 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32868 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32869 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32870 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32871 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49007 امور بانكيكارداني  36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32872 كارداني حسابداري 36 - زن مرد

 رفسنجان -عالمه جعفري موسسه غيرانتفاعي  -استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32039 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32873 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32874 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32875 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 كرمان - غيرانتفاعي فرهيختگان موسسه  -استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32876 حسابداري 35 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32877 روانشناسي 35 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32878 مديريت امور بانكي 35 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32879 مديريت بازرگاني 35 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32880 مديريت صنعتي 35 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32881 كارداني امور بانكي 59 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32882 كارداني حسابداري 59 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32883 كارداني مديريت صنعتي 59 - زن مرد

 )محل تحصيل واحد رفسنجان(غيرانتفاعي كار موسسه  -استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32884 اقتصاد 36 - زن مرد
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  )محل تحصيل واحد رفسنجان(موسسه غيرانتفاعي كار  -استان كرمان   ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32885 حسابداري 36 - زن مرد 

 صرفا با سوابق تحصيلي 32886 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32887 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 49009  كارداني امور مالياتي و مالياتي 60 - زن مرد 
 كرمانموسسه غيرانتفاعي  -استان كرمان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 32040 روزنامه نگاري 54 - زن مرد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32889 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32890 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32891 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32892 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد

 رفسنجان - موسسه غيرانتفاعي مفاخر  -استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32893 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32894 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 كرمان - موسسه غيرانتفاعي مهر  -استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32041 اسالميفقه و حقوق  54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32895 اقتصاد 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32896 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32897 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32898 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32899 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32900 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32901 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 جيرفت - موسسه غيرانتفاعي نگين  -استان كرمان 
سوابق تحصيليصرفا با  32902 حسابداري 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32904 علوم ورزشي 36 - زن مرد

 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  -استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32042 جغرافيا 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32043 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32905 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32906 مديريت كسب و كارهاي كوچك 36 - زن مرد

 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي زاگرس  -استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32044 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32908 مديريت دولتي 36 - زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 49011 كارداني علوم قضايي 100 - زن مرد 
 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  -استان كرمانشاه 

 صرفا با سوابق تحصيلي 32045 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32046 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32909 حسابداري 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32910 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32911 مديريت دولتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32912 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32913 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32914 مديريت بازرگانيكارداني  60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32915 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 كرمانشاه - موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  -استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32916 حسابداري 36 - زن مرد
سوابق تحصيلي صرفا با 32917 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد  

 ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا  -استان كهگيلويه وبويراحمد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32918 حسابداري 36 - زن مرد 

 صرفا با سوابق تحصيلي 32919 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
  گچساران -موسسه غيرانتفاعي فراز  -استان كهگيلويه وبويراحمد 

 صرفا با سوابق تحصيلي 32920 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32921 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32922 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32923 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 گرگان - موسسه غيرانتفاعي بهاران  - استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32924 حسابداري 36 - زن مرد

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  - استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32047 زبان و ادبيات فارسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32925 حسابداري 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32926 روانشناسي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32927 گردشگري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32928 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32929 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32930 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32931 بانكي كارداني امور 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32932 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32933 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32934 كارداني گردشگري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32935 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 گرگان - موسسه غيرانتفاعي ساعي  - استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32936 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32937 علوم ورزشي 36 - زن مرد

 گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  - استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32048 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32049 علوم تربيتي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32050 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32938 حسابداري 36 - زن مرد
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  گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  -استان گلستان   ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32939 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32940 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32941 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32942 مديريت بيمه 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32943 مديريت دولتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32944 مديريت كسب و كارهاي كوچك 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32945 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32946 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32947 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32948 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32949 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 گنبد كاووس - موسسه غيرانتفاعي شمس  - استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32051 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32950 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32951 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32952 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32953 امور بانكي مديريت 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32954 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل  - استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32955 حسابداري 36 - زن مرد

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي گلستان  - استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32052 باستان شناسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32053 زبان و ادبيات فارسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32956 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32957 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
با سوابق تحصيليصرفا  32958 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32959 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32960 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32961 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 گرگان - موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  - استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32054 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32056 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32962 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32963 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32964 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32965 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 آق قال گلستان -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  - استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32966 حسابداري 36 - زن مرد

 گرگان - موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  - استان گلستان 
تحصيليصرفا با سوابق  32967 حسابداري 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32968 روانشناسي 36 - زن مرد

 مينودشت -موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  - استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32057 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32058 كارداني حقوق قضايي 90 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32969 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32970 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32971 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49018 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
تحصيلي صرفا با سوابق 32972 كارداني حسابداري 60 - زن مرد  

 بندرگز -موسسه غيرانتفاعي هيركانيا  - استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32059 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32973 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32974 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 رشت - احرارموسسه غيرانتفاعي  - استان گيالن 
 با آزمون 32975 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32060 مشاوره 54 - زن مرد

 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي انديشمند  - استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32976 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32977 مديريت صنعتي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32978 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32979 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 انزلي -موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم  - استان گيالن 
 با آزمون 32980 روانشناسي 36 - زن مرد
با سوابق تحصيلي صرفا 32981 حسابداري 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32982 مديريت و بازرگاني دريايي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32983 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32984 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32985 كارداني هتلداري 60 - زن مرد  

 رشت - موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  - استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32061 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32986 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32987 مديريت دولتي 36 - زن مرد

 فومن -موسسه غيرانتفاعي دامون  - استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32988 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32989 كارداني علوم ورزشي 60 - زن مرد

 الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  - استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32990 حسابداري 36 - زن مرد 
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 رشت - راهبرد شمال موسسه غيرانتفاعي  - استان گيالن 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته نيمسال

 نحوه پذيرش محل
 اول دوم زن مرد

 با آزمون 32991 حسابداري 36 - زن مرد 
 با آزمون 32992 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32062 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32993 امور بانكيمديريت  36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32994 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32995 مديريت بيمه 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32996 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  32997 مديريت مالي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 32998 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 رشت - موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  - استان گيالن 
 با آزمون 32999 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33000 حسابداري 36 - زن مرد
تحصيلي صرفا با سوابق 33001 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33002 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33003 مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 آستارا - موسسه غيرانتفاعي شهريار  - استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32063 فقه و مباني حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33004 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33005 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33006 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33007 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
با سوابق تحصيليصرفا  33008 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد  

 كوچصفهان رشت -موسسه غيرانتفاعي قدر  - استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33009 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33011 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33012 هتلداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33013 بانكيكارداني امور  60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33014 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33015 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33016 كارداني گردشگري 60 - زن مرد

 لنگرود - موسسه غيرانتفاعي قدير  - استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32064 علوم تربيتي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33017 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33018 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 18691 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33019 گردشگري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33020 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33021 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33022 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33023 مديريت مالي 36 - زن مرد

 رشت -غيرانتفاعي كوشيار موسسه  - استان گيالن 
 با آزمون 33024 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32065 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32066 فقه و مباني حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33025 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33026 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33027 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33028 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 رودبار -موسسه غيرانتفاعي گيل  - استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33029 علوم ورزشي 36 - زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 41017  كارداني امور بانكي 60 - زن مرد 
 آستانه اشرفيه - موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  - استان گيالن 

 صرفا با سوابق تحصيلي 32067 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33030 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33031 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33032 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33033 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33034 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي - استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33035 اقتصاد 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33036 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33037 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر -استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33038 روانشناسي 36 - زن مرد

 كوهدشت -موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  -لرستان استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32068 حقوق 54 - زن مرد

 پلدختر لرستان - موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  -استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33039 حسابداري 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  33040 روانشناسي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33041 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33042 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33043 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33044 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 بروجرد -موسسه غيرانتفاعي ياسين  -لرستان استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33045 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33046 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  - استان مازندران 
 با آزمون 30219 حقوق 60 - زن مرد
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  آمل - دانشگاه غيرانتفاعي شمال  -استان مازندران   ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
 با آزمون 30220 علوم قضايي 60 - زن مرد
 با آزمون 33047 حسابداري 60 - زن مرد
 با آزمون 33048 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33049 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33050 گردشگري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33051 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33052 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33053 مديريت دولتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33054 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33055 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33056 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33057 كارداني علوم ورزشي 60 - زن مرد

 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  - استان مازندران 
 با آزمون 33058 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32069 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33059 اقتصاد 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33060 حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33061 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33062 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33063 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 آمل - موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32070 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32071 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33064 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33065 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33066 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33067 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 موسسه غيرانتفاعي آمل - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32072 علوم تربيتي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33068 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33069 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33070 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33071 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33072 مديريت كسب و كارهاي كوچك 36 - زن مرد

 تنكابن -موسسه غيرانتفاعي آيندگان  - استان مازندران 
سوابق تحصيليصرفا با  32073 حقوق 54 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33073 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33074 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33075 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33076 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33077 ماليمديريت  36 - زن مرد

 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  - استان مازندران 
 با آزمون 33078 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32074 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32075 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33079 اقتصاد 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33080 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33081 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33082 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33083 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33084 مديريت بيمه 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33085 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33086 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33087 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 بابلسر -غيرانتفاعي پارسا موسسه  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32076 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33090 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33091 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33092 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33093 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 فريدون كنار - موسسه غيرانتفاعي پرديسان  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32077 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33094 حسابداري 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  33095 روانشناسي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33096 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 چالوس -ويندگان دانش   موسسه غيرانتفاعي پ - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33097 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33098 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33099 ماليمديريت  36 - زن مرد

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33100 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33101 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 بهشهر - موسسه غيرانتفاعي تميشان  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33102 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33103 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33104 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33105 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33106 روانشناسي 36 - زن مرد
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  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر  -استان مازندران   ادامه
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33107 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33108 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 33109 مديريت صنعتي 36 - زن مرد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33110 مديريت مالي 36 - زن مرد 

 بابل -موسسه غيرانتفاعي راه دانش  - استان مازندران 
 با آزمون 33111 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32078 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33112 اقتصاد 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33113 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33114 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
تحصيلي صرفا با سوابق 33115 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33116 مديريت دولتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33117 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33118 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33119 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33120 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33121 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33122 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33123 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33124 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33125 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33126 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  33127 كارداني حسابداري 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33128 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32079 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33129 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33130 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33131 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 تنكابن - موسسه غيرانتفاعي رودكي  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33132 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  33133 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33134 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33135 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33136 كارداني گردشگري 60 - زن مرد

 ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  - استان مازندران 
 با آزمون 33137 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32080 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33138 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 18690 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33139 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33140 مديريت دولتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33141 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33142 مديريت مالي 36 - زن مرد

 صرفا با سوابق تحصيلي 49022  كارداني علوم قضايي 100 - زن مرد 
 ساري - موسسه غيرانتفاعي سارويه  - استان مازندران 

 صرفا با سوابق تحصيلي 32081 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33143 حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33144 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33145 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33146 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33147 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 آمل -موسسه غيرانتفاعي سبز  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32082 جامعه شناسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33148 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33149 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33150 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33151 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33152 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33153 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 آمل -موسسه غيرانتفاعي سمنگان  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32083 علوم تربيتي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33154 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33155 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33156 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33157 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33158 مديريت بيمه 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33159 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33160 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33161 مالياتيكارداني امور مالي و  60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33162 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33163 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33164 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 ساري - موسسه غيرانتفاعي سنا  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32084 علوم سياسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33166 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33167 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33168 مديريت دولتي 36 - زن مرد
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  تنكابن - غيرانتفاعي شفق موسسه  - استان مازندران 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32085 علوم تربيتي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32086 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33169 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33170 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33171 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33172 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33173 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 قائمشهر - موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33174 حسابداري 36 - زن مرد 

 بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33175 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 چالوس -طبرستان موسسه غيرانتفاعي  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32087 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33176 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33177 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  - استان مازندران 
تحصيلي صرفا با سوابق 32088 حقوق 54 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33178 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33179 روانشناسي 36 - زن مرد

 بهنمير بابلسر -موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32089 جامعه شناسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33180 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33181 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33182 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33183 مديريت مالي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33184 كارداني امور دولتي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33185 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33186 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33187 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 چالوس - موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32090 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33188 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33189 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32091 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33190 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 49021 كارداني علوم قضايي 100 - زن مرد

 اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33191 حسابداري 36 - زن مرد
تحصيلي صرفا با سوابق 33192 روانشناسي 36 - زن مرد  

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32092 جغرافيا 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32093 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33193 حسابداري 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  33194 روانشناسي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33195 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33196 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33197 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33198 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33199 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33200 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 الريجان -موسسه غيرانتفاعي فرهمند  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32094 علوم سياسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32095 فقه و حقوق اسالمي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33201 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33202 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33203 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي كاوش  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33204 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33205 مديريت صنعتي 36 - زن مرد

 نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32096 باستان شناسي 54 - زن مرد

 نوشهر - موسسه غيرانتفاعي مارليك  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32097 باستان شناسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33206 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33207 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33208 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 رويان نور - موسسه غيرانتفاعي مازيار  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33209 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33210 گردشگري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33211 هتلداري 36 - زن مرد

 محمودآباد - موسسه غيرانتفاعي نيما  - استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33212 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33213 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33214 مديريت دولتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33215 كارداني مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
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  ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  - استان مازندران 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32098 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33216 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33217 روانشناسي 36 - زن مرد

  )محل تحصيل واحد ساوه(دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين  - استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33218 علوم قرآن و حديث 36 - 18 18
 صرفا با سوابق تحصيلي 33219 فقه و حقوق اسالمي 36 - 18 18

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  - استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33220 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 پرندك - موسسه غيرانتفاعي پرندك  - مركزي استان 
 با آزمون 33221 حسابداري 36 - زن مرد
 با آزمون 33222 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 با آزمون 33223 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33224 مديريت مالي 36 - زن مرد

 ساوه - ناصرخسرو موسسه غيرانتفاعي حكيم  - استان مركزي 
 با آزمون 33225 روانشناسي 36 - زن مرد
تحصيلي صرفا با سوابق  33226 حسابداري 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33227 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33228 كارداني بيمه 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33229 كارداني حسابداري 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33230 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي دانشستان  - استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33231 حسابداري 36 - زن مرد

 ساوه - موسسه غيرانتفاعي رضويه  - استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32099 اسالميفقه و حقوق  54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32100 كارداني حقوق قضايي 90 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33232 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33233 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
تحصيلي صرفا با سوابق 33234 كارداني حسابداري 60 - زن مرد  

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  - استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33235 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33236 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 ساوه -موسسه غيرانتفاعي فن و دانش  - استان مركزي 
تحصيلي صرفا با سوابق 33237 حسابداري 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33238 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33239 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33240 كارداني حسابداري 48 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33241 كارداني مديريت صنعتي 48 - زن مرد

 موسسه غيرانتفاعي مهر اراك - استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32101 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33242 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد

 محالت -موسسه غيرانتفاعي مهرگان  - استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33243 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33244 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

  )محل تحصيل واحد بندرعباس(دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي  - استان هرمزگان 
 با آزمون 33245 فقه و حقوق امامي 18 - زن مرد تحصيل رايگان

 با آزمون 33246 فقه و حقوق شافعي 18 - زن مرد
 غيرانتفاعي قشمموسسه  - استان هرمزگان 

 صرفا با سوابق تحصيلي 33247 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33248 علم اطالعات و دانش شناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33249 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33250 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 همدان -موسسه غيرانتفاعي الوند  -همدان  استان
 صرفا با سوابق تحصيلي 33251 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33252 كارداني امور بانكي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33253 كارداني بيمه 60 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  33254 كارداني حسابداري 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33255 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33256 كارداني مديريت صنعتي 60 - زن مرد

 نهاوند - موسسه غيرانتفاعي اميد  -استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33257 كارداني حسابداري 60 - زن مرد

 همدان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  -همدان استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33258 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33259 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد

 همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  -استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32102 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33260 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33261 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد

 همدان -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  -استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي 33262 حسابداري 36 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  33263 روانشناسي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33264 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33265 كارداني آموزش و پرورش ابتدايي 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33266 كارداني امور مالي و مالياتي 60 - زن مرد
تحصيليصرفا با سوابق  33267 كارداني بيمه 60 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33268 كارداني مديريت بازرگاني 60 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33269 كارداني هتلداري 60 - زن مرد
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  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  - استان يزد 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

كدرشته  عنوان رشته نيمسال
 نحوه پذيرش محل

 اول دوم زن مرد

 محل تحصيل يزد

 با آزمون 33270 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32103 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32104 مشاوره 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33271 حسابداري 36 - زن مرد
سوابق تحصيليصرفا با  33272 علوم ورزشي 36 - زن مرد  
 صرفا با سوابق تحصيلي 33273 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33274 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33275 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33276 مديريت كسب و كارهاي كوچك 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33277 مديريت مالي 36 - زن مرد

 يزد -) ع(موسسه غيرانتفاعي امام جواد - استان يزد 
 با آزمون 33278 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33279 حسابداري 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33280 علوم ورزشي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33281 مديريت امور بانكي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33282 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33283 مديريت صنعتي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33284 مديريت مالي 36 - زن مرد

 يزد -موسسه غيرانتفاعي دارالعلم  - استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي 32105 باستان شناسي 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 32106 حقوق 54 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33285 روانشناسي 36 - زن مرد
 صرفا با سوابق تحصيلي 33286 مديريت بازرگاني 36 - زن مرد
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  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور شتهر
  :خيلي مهم اتتذكر

ايـن  فصل اول هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور مندرج در  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
 .دفترچه راهنما مطلع گردند

  . صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«هاي متمركز براي  در رشتهو » زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان  محل  پذيرش در كليه كدرشته - 2
مجلس محترم شوراي اسـالمي و مصـوبه    10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 3

ها، پذيرش براي تعدادي  جش و پذيرش دانشجو در دانشگاهو در راستاي اجراي قانون سن 20/8/96مين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ نه
هـاي   لذا پذيرش در تعدادي از كدرشته محـل . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي هاي تحصيلي دانشگاه از رشته

هاي تحصيلي فوق كـه صـرفاً بـا اعمـال      پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(نور، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  دانشگاه پيام
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود سوابق تحصيلي صورت مي

التحصـيلي   در مدارك تحصيلي فـارغ » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش : توجه
 .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي شتهدانشجوياني كه در اين كدر

    

 مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  42682 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42683 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42684 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42685 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42686 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42687 زبان و ادبيات فارسي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   42688 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42689 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42690 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42691 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45501 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45502 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45503 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45504 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45505 مديريت دولتي 30

 مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 با آزمون  40301 حقوق  50
 با آزمون  40302 مشاوره 50
 با آزمون  45506 اقتصاد 30
 با آزمون  45508 حسابداري 30
 با آزمون  45509 روانشناسي 30
 با آزمون  45512 گردشگري 30
 با آزمون  45513 مديريت دولتي 30
 با آزمون  45514 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  42692 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42693 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42694 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42695 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42696 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42697 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42698 روابط عمومي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   42699 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42700 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42701 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42702 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42703 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42704 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  42705 مباني حقوق اسالميفقه و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42706 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  45515 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45516 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45517 مديريت بازرگاني 30

 مركز شبستر -پيام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42707 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42708 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42709 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42710 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42711 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42712 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42713 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45518 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45519 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45520 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45522 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45523 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45524 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45525 مديريت صنعتي 30

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42714 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42715 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42716 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42717 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42718 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42719 علوم قرآن و حديث 45

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  42720 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42721 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45526 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45528 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45529 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45532 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45533 مديريت امور بانكي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45534 مديريت بازرگاني 30
 سوابق تحصيلي صرفا با  45535 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45536 مديريت صنعتي 30

 مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42722 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42723 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42724 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42725 تربيتيعلوم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42726 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45537 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45538 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45539 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45542 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45543 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45544 مديريت دولتي 30

 مركز ميانه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42727 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42728 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42729 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42730 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42731 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42732 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45545 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45546 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45547 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45549 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45550 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45551 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45552 مديريت صنعتي 30

 مركز هشترود -آذربايجان شرقي  دانشگاه پيام نور استان
 صرفا با سوابق تحصيلي  42733 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42734 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42735 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42736 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42737 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42738 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42739 فقه و حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42740 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45553 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45555 حسابداري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   45556 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45557 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45558 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45559 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45560 مديريت صنعتي 30

 واحد آذرشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42741 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42742 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42743 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42744 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45561 حسابداري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   45562 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45563 مديريت دولتي 30

 واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42745 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42746 علوم قرآن و حديث 45



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  128 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 واحد اسكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  45564 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45565 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45566 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45567 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45568 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45569 مديريت صنعتي 30

 واحد اهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42747 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42748 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42749 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42750 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42751 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42752 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45570 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45572 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45573 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45575 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45576 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45577 مديريت صنعتي 30

 واحد ايلخچي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42753 علوم تربيتي  45
 سوابق تحصيلي صرفا با  45578 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45579 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45580 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45581 مديريت صنعتي 30

 واحد بستان آباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42754 جغرافيا  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42755 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42756 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42757 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42758 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45582 حسابداري 30
 تحصيلي صرفا با سوابق  45583 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45584 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45585 مديريت دولتي 30

 واحد بناب مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45586 حسابداري  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45587 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45588 دولتيمديريت  30

 واحد بنيس -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45589 اقتصاد  24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45591 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45594 مديريت دولتي 30

 تركمنچايواحد  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42759 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42760 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42761 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42762 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45595 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45596 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45597 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45598 مديريت صنعتي 30

 واحد جلفا -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42763 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 سوابق تحصيليصرفا با   42764 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42765 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42766 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42767 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45599 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45601 حسابداري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   45602 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45603 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45604 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45605 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45606 مديريت صنعتي 30

 واحد خسروشاه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42768 شناسيجامعه   45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42769 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42770 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45607 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45608 مديريت دولتي 30
 سوابق تحصيليصرفا با   45609 مديريت صنعتي 30

 واحد زنوز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42771 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42772 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42773 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45610 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45611 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45612 مديريت صنعتي 30

  

  واحد سراب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  42774 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42775 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42776 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42777 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45613 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45614 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45615 روانشناسي 30
 سوابق تحصيليصرفا با   45616 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45617 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45618 مديريت صنعتي 30

 واحد شربيان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42778 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42779 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42780 حقوق اسالميفقه و مباني  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45619 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45620 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45621 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45622 مديريت بازرگاني 30

 عجب شيرواحد  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42781 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42782 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42783 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42784 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42785 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45623 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45625 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45626 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45627 مديريت صنعتي 30

 واحد قره اغاج -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42786 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42787 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42788 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42789 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45628 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45629 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45630 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45631 مديريت بازرگاني 30

 واحد كليبر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42790 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42791 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42792 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42793 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42794 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42795 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45632 اقتصاد 42
 صرفا با سوابق تحصيلي  45634 حسابداري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   45635 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45636 مديريت دولتي 30

 واحد گوگان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42796 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42797 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42798 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42799 و مباني حقوق اسالميفقه  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42800 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45637 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45638 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45639 روانشناسي 30
 سوابق تحصيلي صرفا با  45640 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45641 مديريت دولتي 30

 واحد ملكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42801 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42802 جامعه شناسي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   42803 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42804 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45642 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45643 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45644 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45645 گردشگري 30
 با سوابق تحصيلي صرفا  45646 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45647 مديريت صنعتي 30

 واحد ممقان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42805 علوم تربيتي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42806 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45648 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45650 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45651 مديريت بازرگاني 30

 واحد ورزقان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45652 اقتصاد  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45653 حسابداري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   45654 مديريت بازرگاني 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  129 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 واحد ورزقان –دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  45655 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45656 مديريت صنعتي 30

 واحد هادي شهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42807 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42808 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42809 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45657 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45658 روانشناسي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   45659 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45660 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45661 مديريت صنعتي 30

 واحد هريس -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42810 زبان و ادبيات فارسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42811 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42812 مباني حقوق اسالميفقه و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45662 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45663 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45664 مديريت بازرگاني 30

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 با آزمون  40303 حقوق  50
 با آزمون  45665 اقتصاد 30
 با آزمون  45666 حسابداري 30
 با آزمون  45667 روانشناسي 30
 با آزمون  45669 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  45670 مديريت دولتي 30
 با آزمون  45671 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  42813 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42814 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42815 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42816 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  42817 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42818 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42819 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42820 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42821 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42822 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42823 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  42824 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42825 كالم اسالميفلسفه و  54
 صرفا با سوابق تحصيلي  45674 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45675 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45676 گردشگري 30

 )محل تحصيل قوشچي(مركز اروميه  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42826 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45677 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45678 حسابداري 30

 مركز بوكان -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42827 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42828 شناسي جامعه 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42829 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42830 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42831 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42832 علوم تربيتي 72
 تحصيلي صرفا با سوابق  42833 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42834 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45679 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45680 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45681 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45682 علوم ورزشي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   45683 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45684 مديريت دولتي 30

 مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42835 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42836 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42837 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42838 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42839 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42840 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45685 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45686 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45687 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45690 شناسيعلم اطالعات و دانش  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45691 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45692 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45693 مديريت دولتي 30

 )واوغلييمحل تحصيل ا(مركز خوي  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42841 علوم تربيتي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42842 فقه و مباني حقوق اسالمي 54

 مركز شاهين دژ -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42843 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42844 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42845 شناسيجامعه  45

 دژ مركز شاهين - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  42846 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42847 حقوق 45
 تحصيلي صرفا با سوابق  42848 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42849 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42850 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42851 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45694 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45695 روانشناسي 30
 سوابق تحصيلي صرفا با  45696 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45697 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45698 مديريت صنعتي 30

 )محل تحصيل كشاورز(مركز شاهين دژ  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42852 حقوق  45
 تحصيليصرفا با سوابق   45699 حسابداري 30

 مركز ماكو -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42853 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42854 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42855 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42856 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42857 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42858 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42859 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42860 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45700 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45701 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45702 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45703 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45704 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45705 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45706 مديريت دولتي 30

 مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42861 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42862 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42863 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42864 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42865 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42866 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42867 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42868 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42869 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42870 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 با سوابق تحصيليصرفا   42871 مددكاري اجتماعي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42872 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45707 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45708 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45709 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45712 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45713 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45714 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45715 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45716 مديريت صنعتي 30

 )محل تحصيل گوك تپه(مركز مهاباد  -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 با سوابق تحصيليصرفا   42873 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45717 مديريت دولتي 30

 مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42874 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42875 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42876 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42877 فارسيزبان و ادبيات  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42878 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42879 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42880 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42881 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45718 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45719 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45720 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45723 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45724 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45725 مديريت بازرگاني 30
 تحصيليصرفا با سوابق   45726 مديريت دولتي 30

 مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42882 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42883 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42884 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42885 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42886 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42887 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42888 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42889 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45727 حسابداري 30
 با سوابق تحصيليصرفا   45728 روانشناسي 30
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  فصل دوم  130 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  45731 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45732 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45733 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45734 دولتيمديريت  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45735 مديريت صنعتي 30

 واحد اشنويه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42890 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42891 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42892 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42893 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42894 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42895 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45736 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45738 حسابداري 30

 واحد پلدشت -غربي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42896 زبان و ادبيات فارسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45739 حسابداري 30

 واحد پيرانشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42897 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42898 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42899 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42900 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42901 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45740 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45742 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45743 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45744 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45745 مديريت بازرگاني 30

 واحد تازه شهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42902 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42903 علوم تربيتي 45

 واحد تكاب -غربي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42904 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42905 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42906 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42907 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42908 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45746 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45747 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45750 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45751 مديريت دولتي 30

 واحد سردشت -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 تحصيليصرفا با سوابق   42909 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42910 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42911 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42912 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42913 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42914 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42915 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42916 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45752 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45753 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45754 مديريت بازرگاني 30
 تحصيليصرفا با سوابق   45755 مديريت دولتي 30

 واحد سلماس -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42917 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42918 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45756 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45757 مديريت صنعتي 30

 واحد سيه چشمه -آذربايجان غربي دانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42919 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42920 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42921 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42922 زبان و ادبيات فارسي 45
 سوابق تحصيلي صرفا با  42923 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42924 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42925 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45758 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45759 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45760 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45761 بازرگانيمديريت  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45762 مديريت دولتي 30

 واحد شوط -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42926 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42927 جامعه شناسي 45
 تحصيلي صرفا با سوابق  42928 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42929 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42930 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42931 علوم قرآن و حديث 45

  

  واحد فيرورق -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  42932 شناسيجامعه   45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42933 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42934 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42935 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45763 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45764 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45765 گردشگري 30

 واحد قره ضياالدين -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42936 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42937 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42938 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45766 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45767 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45768 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45769 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45770 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45771 مديريت دولتي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   45772 مديريت صنعتي 30

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 با آزمون  40304 حقوق  50
 با آزمون  45773 حسابداري 30
 با آزمون  45774 روانشناسي 30
 با آزمون  45775 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  45776 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  42939 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42940 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42941 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42942 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42943 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42944 زبان و ادبيات فارسي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   42945 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42946 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42947 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42948 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42949 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45777 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45780 اطالعات و دانش شناسيعلم  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45781 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45782 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45783 مديريت صنعتي 30

 مركز خلخال -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 تحصيليصرفا با سوابق   42950 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42951 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42952 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42953 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42954 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42955 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42956 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42957 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45784 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45785 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45786 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45787 علوم ورزشي 30
 با سوابق تحصيلي صرفا  45788 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45789 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45790 مديريت دولتي 30

 مركز گرمي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42958 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42959 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42960 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42961 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42962 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42963 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42964 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42965 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42966 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45791 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45792 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45793 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45794 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45795 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45796 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45797 مديريت صنعتي 30

 مركز مشكين شهر -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42967 جغرافيا  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42968 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42969 ادبيات فارسيزبان و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42970 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42971 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45798 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45799 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45800 روانشناسي 48



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  131 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز مشكين شهر -دانشگاه پيام نور استان اردبيل   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  45801 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45802 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45803 مديريت بازرگاني 30
 تحصيلي صرفا با سوابق  45804 مديريت دولتي 30

 )رضي(واحد ارشق  -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42972 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45805 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45806 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45807 مديريت بازرگاني 30
 سوابق تحصيليصرفا با   45808 مديريت دولتي 30

 واحد بيله سوار -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42973 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42974 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42975 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42976 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42977 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45809 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45810 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45811 مديريت بازرگاني 30

 بادآ واحد پارس -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42978 تاريخ  45
 با سوابق تحصيليصرفا   42979 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42980 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42981 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42982 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42983 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45812 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45813 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45814 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45815 مديريت بازرگاني 30

 واحد تازه كندانگوت -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42984 جامعه شناسي  45
 تحصيليصرفا با سوابق   42985 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42986 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42987 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45816 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45817 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45818 مديريت صنعتي 30

 واحد سرعين -اردبيل دانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42988 جغرافيا  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42989 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42990 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42991 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45819 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45820 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45821 گردشگري 30

 واحد گيوي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42992 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42993 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42994 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42995 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45822 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45823 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45824 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45825 مديريت دولتي 30

 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي  42996 جغرافيا  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  42997 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42998 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  42999 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43000 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43001 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45826 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45827 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45828 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45829 مديريت دولتي 30

 واحد نير -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 سوابق تحصيليصرفا با   43002 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43003 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43004 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43005 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45830 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45832 حسابداري 30
 تحصيلي صرفا با سوابق  45833 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45834 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45835 مديريت دولتي 30

 واحد هير -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43006 جغرافيا  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43007 حقوق 45
 تحصيليصرفا با سوابق   45836 حسابداري 30

 واحد هير -دانشگاه پيام نور استان اردبيل   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  45837 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45838 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45839 مديريت دولتي 30

 مركز آران و بيدگل -اصفهان دانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43008 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43009 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43010 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43011 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43012 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43013 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43014 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43015 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45840 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45841 حسابداري 30
 با سوابق تحصيليصرفا   45842 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45843 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45844 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45845 مديريت صنعتي 30

 مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 تحصيليصرفا با سوابق   43016 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43017 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43018 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43019 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43020 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43021 علوم تربيتي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   45846 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45847 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45848 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45849 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45850 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45851 مديريت صنعتي 30

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 با آزمون  40305 حقوق  50
 با آزمون  45852 حسابداري 30
 با آزمون  45853 روانشناسي 30
 با آزمون  45856 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  45857 مديريت دولتي 30
 با آزمون  45858 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43022 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43023 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43024 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43025 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43026 جغرافيا 90
 صرفا با سوابق تحصيلي  43027 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43028 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43029 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43030 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43031 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43032 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43033 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43034 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  45859 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45861 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45862 گردشگري 30

 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43035 تعاونبرنامه ريزي اجتماعي و   45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43036 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43037 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43038 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43039 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43040 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45863 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45864 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45865 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45867 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45868 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45869 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45870 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45871 مديريت صنعتي 30

 مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43041 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43042 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43043 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43044 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43045 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43046 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43047 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43048 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43049 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43050 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45872 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45873 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45874 گردشگري 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  132 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  45875 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45876 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45877 مديريت صنعتي 30

 مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 با آزمون  45878 حسابداري  30
 با آزمون  45879 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  43051 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43052 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43053 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43054 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45880 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45881 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45882 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45883 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45884 مديريت صنعتي 30

 شهرمركز زرين  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 با آزمون  45885 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43055 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43056 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43057 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43058 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43059 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45886 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45887 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45888 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45889 مديريت دولتي 30

 مركز سميرم -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 سوابق تحصيليصرفا با   43060 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43061 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43062 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43063 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43064 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43065 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43066 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45890 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45892 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45893 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45894 علم اطالعات و دانش شناسي 30

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 با آزمون  45895 حسابداري  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43067 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43068 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43069 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43070 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43071 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45896 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45899 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45900 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45901 مديريت صنعتي 30

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 با آزمون  45902 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43072 و تعاون برنامه ريزي اجتماعي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43073 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43074 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43075 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43076 حقوق 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43077 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43078 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43079 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45903 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45905 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45906 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45907 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45908 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45909 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45910 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45911 مديريت صنعتي 30

 مركز فريدون شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43080 جغرافيا  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43081 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43082 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43083 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43084 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43085 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43086 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45912 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45914 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45915 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45916 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45917 دولتيمديريت  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45918 مديريت صنعتي 30

  مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 با آزمون  45919 حسابداري  30
 با آزمون  45920 روانشناسي 30
 سوابق تحصيليصرفا با   43087 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43088 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43089 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43090 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43091 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43092 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43093 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43094 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43095 فقه و مباني حقوق اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  45921 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45922 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45923 دولتيمديريت  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45924 مديريت صنعتي 30

 مركز كوهپايه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43096 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43097 جامعه شناسي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43098 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43099 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43100 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43101 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43102 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45925 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45926 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45927 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45930 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45931 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45932 مديريت دولتي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   45933 مديريت صنعتي 30

 مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43103 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43104 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43105 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43106 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43107 تربيتيعلوم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43108 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43109 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45934 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  45936 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45937 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45939 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45940 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45941 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45942 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45943 مديريت صنعتي 30

 مركز نايين - دانشگاه پيام نور استان اصفهان
 صرفا با سوابق تحصيلي  43110 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43111 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43112 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43113 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43114 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43115 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43116 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43117 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43118 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45944 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45945 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45947 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45948 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45949 مديريت صنعتي 30

 بادآ مركز نجف -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 با آزمون  40306 حقوق  50
 با آزمون  45950 حسابداري 30
 با آزمون  45951 روانشناسي 60
 صرفا با سوابق تحصيلي  43119 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43120 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43121 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43122 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43123 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43124 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43125 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43126 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43127 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45952 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45953 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45954 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45955 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45956 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45957 مديريت صنعتي 30

 مركز نطنز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43128 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  133 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 نطنزمركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43129 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43130 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43131 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43132 تربيتيعلوم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43133 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43134 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45958 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45960 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45961 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45962 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45963 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45964 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45965 مديريت صنعتي 30

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43135 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43136 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43137 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43138 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43139 جغرافيا 72
 تحصيليصرفا با سوابق   43140 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43141 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43142 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43143 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43144 فقه و حقوق اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  45966 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45967 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45968 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45969 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45970 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45971 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45972 مديريت صنعتي 30

 واحد باغ بهادران -پيام نور استان اصفهان  دانشگاه
 صرفا با سوابق تحصيلي  43145 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43146 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43147 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45973 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45974 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45975 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45976 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45977 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45978 مديريت صنعتي 30

 واحد برزك -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 با سوابق تحصيليصرفا   43148 زبان و ادبيات فارسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43149 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45979 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45980 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45981 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45982 مديريت دولتي 30

 واحد بوئين و مياندشت -استان اصفهان دانشگاه پيام نور 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43150 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43151 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43152 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43153 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45983 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45984 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45985 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45986 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45987 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45988 مديريت صنعتي 30

 بهارستانواحد  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 با آزمون  45989 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45990 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45991 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45992 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45993 مديريت صنعتي 30

 بكرانواحد پير  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43154 علوم تربيتي  72

 واحد جرقويه عليا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43155 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43156 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43157 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43158 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45994 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45995 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  45996 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45997 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45998 مديريت صنعتي 30

 واحد چادگان -نور استان اصفهان  دانشگاه پيام
 صرفا با سوابق تحصيلي  43159 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43160 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43161 علوم تربيتي 72

 واحد چادگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43162 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45999 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46000 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46001 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46002 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46003 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46004 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46005 مديريت صنعتي 30

 واحد خميني شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 با آزمون  46006 حسابداري  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43163 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46007 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46008 بازرگانيمديريت  30

 واحد خور -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43164 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46009 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46010 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46011 مديريت بازرگاني 30

 واحد خوراسگان -پيام نور استان اصفهان دانشگاه 
 با آزمون  40307 حقوق  50
 با آزمون  46012 حسابداري 30
 با آزمون  46013 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43165 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43166 علوم قرآن و حديث 45
 سوابق تحصيليصرفا با   43167 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46014 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46015 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46016 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46017 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46018 مديريت صنعتي 30

 واحد داران -اصفهان دانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43168 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46019 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46021 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46022 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46023 مديريت بازرگاني 30
 با سوابق تحصيليصرفا   46024 مديريت دولتي 30

 واحد دهاقان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43169 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43170 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43171 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46025 اقتصاد 9

 صرفا با سوابق تحصيلي  46027 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46028 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46029 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46030 مديريت صنعتي 30

 واحد دهق -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43172 جغرافيا  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46031 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46032 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46033 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46034 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46035 مديريت دولتي 30

 رودواحد زاينده  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43173 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43174 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46036 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46037 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46038 مديريت بازرگاني 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46039 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46040 مديريت صنعتي 30

 واحد زواره -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43175 زبان و ادبيات فارسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43176 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43177 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46041 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46042 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46043 مديريت بازرگاني 30

 واحد علويجه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43178 حقوق  45
 تحصيلي صرفا با سوابق  43179 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46044 مديريت صنعتي 30

 واحد فالورجان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43180 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43181 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46045 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46046 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46047 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46048 مديريت صنعتي 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  134 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  واحد فوالد شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43182 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43183 تربيتيعلوم  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  46049 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46050 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46051 مديريت صنعتي 30

 واحد قمصر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43184 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46052 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46053 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46054 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46055 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46056 مديريت صنعتي 30

 واحد قهدريجان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43185 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43186 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46057 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46058 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46059 مديريت دولتي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46060 مديريت صنعتي 30

 واحد گز -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43187 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43188 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46061 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46062 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46063 مديريت دولتي 30

 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43189 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43190 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43191 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43192 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43193 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43194 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46064 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46065 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46066 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46067 مديريت صنعتي 30

 آباد واحد نوش -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43195 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43196 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46068 روانشناسي 48

 واحد ورزنه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43197 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43198 تربيتيعلوم  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43199 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43200 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46069 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46070 روانشناسي 48
 تحصيليصرفا با سوابق   46071 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46072 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46073 مديريت صنعتي 30

 واحد هرند -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43201 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43202 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43203 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43204 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43205 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46074 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46075 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46076 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46077 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46078 مديريت دولتي 30

 مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 با آزمون  40308 حقوق  50
 با آزمون  46079 اقتصاد 24
 با آزمون  46080 حسابداري 30
 با آزمون  46081 روانشناسي 48
 با آزمون  46084 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  46085 مديريت دولتي 30
 با آزمون  46086 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43206 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43207 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43208 تاريخ 45
 سوابق تحصيليصرفا با   43209 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43210 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43211 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43212 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43213 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43214 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43215 حقوق اسالمي فقه و مباني 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43216 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43217 مشاوره 45

 مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 تحصيليصرفا با سوابق   46088 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46089 گردشگري 30

 واحد اشتهارد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 با آزمون  46090 حسابداري  30
 با آزمون  46091 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43218 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43219 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43220 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43221 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43222 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46092 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46093 مديريت بازرگاني 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46094 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46095 مديريت صنعتي 30

 واحد طالقان -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43223 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43224 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43225 حقوق 45
 تحصيليصرفا با سوابق   46096 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46097 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46098 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46099 مديريت دولتي 30

 واحد گرمدره -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 با آزمون  46100 مديريت بازرگاني  30
 با آزمون  46101 مديريت دولتي 30
 با آزمون  46102 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43226 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46103 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46104 حسابداري 30

 واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 با آزمون  40309 حقوق  50
 آزمونبا   46105 حسابداري 30
 با آزمون  46106 روانشناسي 30
 با آزمون  46107 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43227 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43228 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43229 علوم سياسي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43230 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43231 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43232 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46108 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46109 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46110 مديريت صنعتي 30

 واحد نظرآباد -پيام نور استان البرز دانشگاه 
 با آزمون  46111 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43233 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43234 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43235 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43236 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43237 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43238 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43239 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46112 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46113 مديريت بازرگاني 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46114 مديريت صنعتي 30

 واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
 با آزمون  40310 حقوق  50
 با آزمون  46115 حسابداري 30
 با آزمون  46116 روانشناسي 30
 با آزمون  46117 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43240 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43241 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43242 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43243 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43244 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43245 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46118 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46119 مديريت صنعتي 30

 مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43246 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43247 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43248 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43249 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43250 ادبيات عربيزبان و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43251 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43252 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43253 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43254 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43255 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43256 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43257 مشاوره 45



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  135 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  46120 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46122 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46123 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46126 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46127 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46128 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46129 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46130 مديريت صنعتي 30

 مركز دهلران -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43258 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43259 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43260 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43261 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46131 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46132 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46133 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46134 مديريت بازرگاني 30

 )آبادمحل تحصيل زرين (مركز دهلران  -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43262 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46135 مديريت دولتي 30

 واحد آبدانان -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43263 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43264 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43265 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43266 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43267 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43268 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46136 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46137 حسابداري 30
 تحصيلي صرفا با سوابق  46138 روانشناسي 60
 صرفا با سوابق تحصيلي  46139 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46140 مديريت صنعتي 30

 واحد اركواز -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43269 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43270 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43271 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46141 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46142 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46143 مديريت دولتي 30

 واحد ايوان -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43272 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43273 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43274 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43275 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43276 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46144 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46145 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46146 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46147 مديريت صنعتي 30

 واحد بدره -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43277 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46148 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46149 مديريت صنعتي 30

 واحد دره شهر -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43278 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43279 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43280 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43281 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43282 تربيتيعلوم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43283 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46150 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46152 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46154 گردشگري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46155 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46156 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46157 مديريت صنعتي 30

 واحد سرابله -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43284 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43285 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43286 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43287 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43288 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43289 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43290 علوم قرآن و حديث 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43291 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46158 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46159 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46160 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46161 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46162 مديريت بازرگاني 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46163 مديريت دولتي 30

  )محل تحصيل هليالن(واحد سرابله  -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43292 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46164 حسابداري 30

 واحد مهران -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43293 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43294 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43295 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43296 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46165 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46166 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46167 دولتيمديريت  30

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43297 جغرافيا  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43298 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43299 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43300 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  46168 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46169 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46170 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46171 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46172 مديريت صنعتي 30

 )محل تحصيل سعدآباد(برازجان مركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي  46173 حسابداري  30

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 با آزمون  46174 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43301 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43302 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43303 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43304 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43305 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43306 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43307 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43308 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43309 ادبيات فارسي زبان و 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43310 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43311 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43312 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43313 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43314 اسالميفلسفه و كالم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46175 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46177 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46180 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46181 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46182 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46183 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46184 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46185 مديريت صنعتي 30

 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43315 جامعه شناسي  45
 با سوابق تحصيليصرفا   43316 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43317 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43318 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43319 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46186 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46187 روانشناسي 48
 با سوابق تحصيلي صرفا  46190 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46191 مديريت صنعتي 30

 واحد اهرم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43320 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43321 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43322 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43323 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43324 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43325 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46192 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46193 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46194 مديريت بازرگاني 30

 واحد بندر دير -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43326 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43327 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43328 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43329 علوم قرآن و حديث 45
 با سوابق تحصيليصرفا   46195 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46196 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46197 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46198 مديريت صنعتي 30

 واحد بندر ديلم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43330 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43331 ادبيات فارسيزبان و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43332 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  46199 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46200 مديريت دولتي 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  136 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  واحد بندر كنگان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43333 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43334 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46201 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46204 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46205 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46206 مديريت صنعتي 30

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43335 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43336 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43337 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43338 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43339 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46207 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46208 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46210 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46211 مديريت دولتي 30

 واحد جم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43340 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43341 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43342 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43343 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46212 حسابداري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46213 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46214 مديريت صنعتي 30

 واحد خورموج -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43344 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43345 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43346 زبان و ادبيات فارسي 45
 با سوابق تحصيلي صرفا  46215 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46217 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46218 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46221 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46222 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46223 مديريت صنعتي 30

 واحد شبانكاره -استان بوشهر دانشگاه پيام نور 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43347 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43348 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46224 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46225 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46227 مديريت بازرگاني 30

 تهران جنوب - پيام نور استان تهران  دانشگاه
 با آزمون  40311 حقوق  50
 با آزمون  40312 مشاوره 50
 با آزمون  46228 روانشناسي 60
 صرفا با سوابق تحصيلي  43349 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43350 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43351 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43352 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43353 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43354 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43355 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43356 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43357 اسالميفقه و مباني حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43358 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  46229 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46230 علوم ورزشي 48

 تهران شرق - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  46231 اقتصاد  24

 تهران غرب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  46235 اقتصاد  30
 با آزمون  46236 حسابداري 30
 با آزمون  46237 گردشگري 30
 با آزمون  46238 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  46239 مديريت دولتي 30
 با آزمون  46240 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43359 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43360 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43361 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43362 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43363 علوم سياسي 45

 مركز اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  40313 حقوق  50
 با آزمون  46241 حسابداري 30
 با آزمون  46242 روانشناسي 30
 با آزمون  46243 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  46244 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43364 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43365 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43366 ادبيات عربيزبان و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43367 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43368 علوم تربيتي 72

 مركز اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 با سوابق تحصيليصرفا   43369 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43370 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43371 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43372 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43373 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46245 اقتصاد 24

 مركز پاكدشت - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  40314 حقوق  50
 با آزمون  46247 حسابداري 30
 با آزمون  46248 روانشناسي 30
 با آزمون  46249 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43374 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43375 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43376 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43377 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43378 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43379 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43380 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43381 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43382 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43383 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46250 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46252 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46253 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46254 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46255 مديريت صنعتي 30

 مركز پرند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  40315 حقوق  50
 با آزمون  46256 حسابداري 30
 با آزمون  46257 روانشناسي 48
 آزمون با  46258 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43384 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43385 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43386 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43387 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43388 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43389 سياسيعلوم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43390 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43391 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43392 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43393 مشاوره 45
 سوابق تحصيليصرفا با   46259 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46261 علوم ورزشي 48

 مركز حسن آباد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  40316 حقوق  50
 با آزمون  46262 حسابداري 30
 با آزمون  46263 روانشناسي 48
 با آزمون  46264 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  46265 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43394 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43395 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43396 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43397 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43398 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43399 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43400 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43401 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43402 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46266 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46267 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46268 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46269 مديريت صنعتي 30

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  40317 حقوق  50
 با آزمون  46270 حسابداري 30
 با آزمون  46271 روانشناسي 48
 با آزمون  46272 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  46273 دولتيمديريت  30
 با آزمون  46274 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43403 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43404 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43405 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43406 روزنامه نگاري 45
 با سوابق تحصيليصرفا   43407 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43408 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43409 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43410 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43411 علوم قرآن و حديث 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43412 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43413 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43414 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46275 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46278 گردشگري 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  137 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
پذيرشنحوه  كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت  

 با آزمون  40318 حقوق  50
 با آزمون  46279 حسابداري 30
 با آزمون  46280 روانشناسي 30
 با آزمون  46283 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  46284 مديريت دولتي 30
 با آزمون  46285 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43415 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43416 تمدن ملل اسالميتاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43417 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43418 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43419 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43420 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43421 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46286 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46288 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46289 گردشگري 30

 واحد بهارستان رباط كريم - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  40319 حقوق  50
 با آزمون  46290 حسابداري 30
 با آزمون  46291 روانشناسي 30
 با آزمون  46293 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  46294 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43422 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43423 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43424 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43425 تربيتيعلوم  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43426 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43427 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46296 علوم ورزشي 48

 واحد پيشوا - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  40320 حقوق  50
 با آزمون  46297 حسابداري 30
 با آزمون  46298 روانشناسي 48
 با آزمون  46299 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43428 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43429 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43430 علوم تربيتي 45
 با سوابق تحصيلي صرفا  43431 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43432 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43433 مشاوره 45

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  40321 حقوق  50
 با آزمون  46300 اقتصاد 30
 با آزمون  46301 حسابداري 30
 آزمونبا   46302 روانشناسي 30
 با آزمون  46303 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  46304 مديريت دولتي 30
 با آزمون  46305 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43434 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43435 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43436 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43437 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43438 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43439 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43440 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43441 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43442 حديثعلوم قرآن و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43443 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43444 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46307 علوم ورزشي 48

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 آزمونبا   40322 حقوق  50
 با آزمون  46308 حسابداري 30
 با آزمون  46309 روانشناسي 30
 با آزمون  46310 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43445 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43446 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43447 روابط عمومي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   43448 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43449 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43450 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43451 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46311 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46312 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46313 بازرگانيمديريت  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46314 مديريت صنعتي 30

 واحد شهريار - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  40323 حقوق  50
 با آزمون  46315 روانشناسي 48
 با آزمون  46316 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  46317 مديريت دولتي 30
 با آزمون  46318 صنعتيمديريت  30

 واحد شهريار - دانشگاه پيام نور استان تهران   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43452 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43453 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43454 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43455 سياسيعلوم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43456 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43457 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43458 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43459 مشاوره 45
 سوابق تحصيليصرفا با   46319 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46321 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46322 علوم ورزشي 48

 واحد فيروزكوه - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  46323 حسابداري  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43460 اديان و عرفان 45
 سوابق تحصيلي صرفا با  43461 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43462 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43463 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43464 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43465 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46324 اقتصاد 24
 سوابق تحصيليصرفا با   46326 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46327 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46328 مديريت دولتي 30

 واحد لواسانات - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  40324 حقوق  50
 با آزمون  46329 حسابداري 30
 با آزمون  46330 روانشناسي 48
 با آزمون  46331 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  46332 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43466 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43467 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43468 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43469 علوم تربيتي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   43470 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43471 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43472 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43473 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46333 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46334 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46335 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46336 گردشگري 30

 واحد مالرد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  40325 حقوق  50
 با آزمون  46337 حسابداري 30
 با آزمون  46338 روانشناسي 30
 با آزمون  46339 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  46340 مديريت دولتي 30
 با آزمون  46341 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43474 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43475 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43476 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43477 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43478 اسالميفلسفه و كالم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46342 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46344 گردشگري 30

 مركز بروجن -دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43479 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43480 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43481 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43482 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43483 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43484 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43485 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43486 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43487 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46345 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46346 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46348 علوم ورزشي 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46349 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46350 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46351 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46352 مديريت صنعتي 30

 مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري 
 با آزمون  46353 حسابداري  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43488 اجتماعي و تعاونبرنامه ريزي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43489 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43490 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43491 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43492 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43493 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43494 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43495 علوم تربيتي 72



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  138 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43496 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43497 حديث علوم قرآن و 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43498 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43499 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43500 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46354 اقتصاد 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46356 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46357 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46358 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46359 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46360 مديريت دولتي 30

 مركز فارسان -دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43501 اجتماعي و تعاونبرنامه ريزي   45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43502 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43503 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43504 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43505 زبان و ادبيات فارسي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43506 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43507 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43508 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43509 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43510 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46361 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46363 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46364 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46365 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46366 مديريت بازرگاني 30

 )محل تحصيل باباحيدر( مركز فارسان -وبختياري  دانشگاه پيام نور استان چهارمحال
 با سوابق تحصيليصرفا   43511 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43512 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46367 مديريت دولتي 30

 واحد اردل -دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43513 جغرافيا  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43514 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43515 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43516 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43517 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46368 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46369 روانشناسي 48

 بلداجي واحد -دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43518 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43519 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43520 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43521 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46370 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46371 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46372 مديريت دولتي 30

 واحد جونقان -دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43522 علوم قرآن و حديث  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46373 حسابداري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46374 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46375 مديريت دولتي 30

 واحد سامان -دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  46376 اقتصاد  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46377 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46378 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46379 مديريت صنعتي 30

 واحد شلمزار -دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43523 مشاوره  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46380 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46382 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46383 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46384 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46385 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46386 مديريت دولتي 30

 واحد فرخ شهر -دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43524 جغرافيا  72
 تحصيليصرفا با سوابق   43525 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43526 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43527 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46387 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46388 روانشناسي 30

 واحد گندمان -دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري 
 با سوابق تحصيليصرفا   43528 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43529 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46389 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46390 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46391 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46392 مديريت صنعتي 30

  

  واحد لردگان -دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43530 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43531 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43532 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 با سوابق تحصيليصرفا   43533 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46393 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46394 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46395 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46396 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46397 مديريت دولتي 30
 با سوابق تحصيليصرفا   46398 مديريت صنعتي 30

 مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43534 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43535 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43536 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43537 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43538 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43539 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46399 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46400 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46402 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46403 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46404 صنعتيمديريت  30

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43540 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43541 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43542 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43543 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43544 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43545 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43546 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43547 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43548 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43549 سياسيعلوم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43550 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43551 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43552 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46405 اقتصاد 30
 با سوابق تحصيليصرفا   46407 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46408 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46411 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46412 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46413 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46414 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46415 دولتي مديريت 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46416 مديريت صنعتي 30

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43553 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43554 جامعه شناسي 45
 با سوابق تحصيلي صرفا  43555 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43556 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43557 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43558 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43559 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43560 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43561 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46417 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46418 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46419 روانشناسي 60
 صرفا با سوابق تحصيلي  46420 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46421 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46422 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46423 مديريت صنعتي 30

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43562 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43563 جامعه شناسي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43564 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43565 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43566 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43567 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46424 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46425 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46427 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46428 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46429 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46430 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46431 مديريت صنعتي 30

 واحد اسديه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43568 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43569 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46432 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46433 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46434 علوم ورزشي 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  139 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 واحد اسديه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  46435 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46436 مديريت دولتي 30

 واحد بشرويه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43570 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43571 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43572 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46437 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46439 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46440 روانشناسي 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46441 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46442 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46443 مديريت دولتي 30

 واحد حاجي آباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43573 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43574 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43575 اسالميفقه و مباني حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46444 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46445 روانشناسي 30

 واحد خضري دشت بياض -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43576 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43577 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43578 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43579 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43580 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43581 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46446 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46447 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46448 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46449 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46450 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46451 مديريت صنعتي 30

 واحد خوسف -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43582 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43583 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43584 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43585 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43586 مشاوره 45
 سوابق تحصيليصرفا با   46452 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46453 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46454 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46455 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46456 مديريت دولتي 30

 واحد زهان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43587 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43588 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43589 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46457 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46458 روانشناسي 30
 با سوابق تحصيليصرفا   46459 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46460 مديريت دولتي 30

 واحد سرايان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43590 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43591 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43592 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43593 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43594 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46461 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46462 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46463 مديريت بازرگاني 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46464 مديريت دولتي 30

 واحد سربيشه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43595 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46465 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46466 مديريت بازرگاني 30

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43596 تمدن ملل اسالمي تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43597 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43598 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43599 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43600 علوم تربيتي 72
 تحصيليصرفا با سوابق   46467 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46468 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46469 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46470 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46471 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46472 مديريت دولتي 30
 سوابق تحصيلي صرفا با  46473 مديريت صنعتي 30

 مركز تربت حيدريه -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43601 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43602 جامعه شناسي 45

 مركز تربت حيدريه - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43603 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43604 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43605 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43606 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43607 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43608 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46474 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46476 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46477 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46480 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46481 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46482 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46483 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46484 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46485 مديريت صنعتي 30

  مركز تربت حيدريه -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 )زاوه آباد محل تحصيل دولت(

 صرفا با سوابق تحصيلي  43609 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43610 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46486 مديريت بازرگاني 30

 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 با آزمون  46487 روانشناسي  30
 سوابق تحصيلي صرفا با  43611 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43612 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43613 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43614 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43615 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43616 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43617 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43618 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43619 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43620 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43621 فلسفه و كالم اسالمي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   46488 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46490 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46492 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46493 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46494 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46495 مديريت دولتي 30

 مركز فريمان -پيام نور استان خراسان رضوي دانشگاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43622 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43623 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43624 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43625 حقوق 45
 سوابق تحصيليصرفا با   43626 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43627 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43628 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43629 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43630 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43631 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46496 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46498 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46499 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46502 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46503 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46504 مديريت صنعتي 30

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43632 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43633 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43634 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43635 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43636 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43637 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43638 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43639 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43640 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   43641 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43642 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46505 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46506 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46507 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46508 گردشگري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46509 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46510 مديريت صنعتي 30

 مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43643 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43644 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43645 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43646 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43647 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43648 زبان و ادبيات فارسي 45
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  فصل دوم  140 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز كاشمر - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43649 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43650 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43651 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46511 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46512 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46513 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46514 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46515 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46516 مديريت دولتي 30

 مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43652 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 تحصيليصرفا با سوابق   43653 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43654 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43655 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43656 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43657 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43658 علوم تربيتي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   43659 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43660 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43661 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46517 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46518 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46521 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46522 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46523 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46524 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46525 مديريت صنعتي 30

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 با آزمون  40326 مشاوره  50
 با آزمون  46526 اقتصاد 30
 با آزمون  46527 حسابداري 30
 با آزمون  46529 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  46530 مديريت دولتي 30
 با آزمون  46531 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43662 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43663 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43664 شناسي جامعه 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43665 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43666 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43667 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43668 زبان و ادبيات عربي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   43669 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43670 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43671 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43672 فقه و مباني حقوق اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43673 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  46534 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46535 گردشگري 30

 مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 با آزمون  46536 حسابداري  30
 با آزمون  46537 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43674 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43675 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43676 تمدن ملل اسالميتاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43677 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43678 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43679 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43680 زبان و ادبيات فارسي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43681 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43682 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43683 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46538 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46540 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46541 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46542 مديريت صنعتي 30

 واحد باخرز -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43684 فقه و مباني حقوق اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46543 روانشناسي 48

 واحد بجستان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43685 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43686 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43687 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43688 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43689 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46544 اقتصاد 24
 با سوابق تحصيليصرفا   46546 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46547 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46548 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46549 مديريت دولتي 30

 واحد بردسكن -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43690 علوم تربيتي  45

  واحد تايباد -پيام نور استان خراسان رضوي دانشگاه 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43691 جغرافيا  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43692 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43693 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43694 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46550 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46551 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46552 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46554 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46555 مديريت دولتي 30

 تربت جام واحد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43695 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43696 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43697 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43698 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43699 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43700 و حديثعلوم قرآن  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43701 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43702 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43703 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46556 اقتصاد 24
 تحصيليصرفا با سوابق   46558 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46559 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46560 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46561 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46562 مديريت صنعتي 30

 واحد جغتاي -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 سوابق تحصيليصرفا با   43704 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43705 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43706 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46563 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46564 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46565 روانشناسي 30

 واحد جوين نقاب -نور استان خراسان رضوي دانشگاه پيام 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43707 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43708 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43709 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43710 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46566 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46567 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46569 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46570 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46571 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46572 مديريت صنعتي 30

 واحد چناران -پيام نور استان خراسان رضوي دانشگاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43711 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43712 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43713 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43714 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43715 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43716 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43717 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43718 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43719 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43720 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  46573 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46574 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46575 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46576 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46577 مديريت بازرگاني 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46578 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46579 مديريت صنعتي 30

 واحد خواف -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43721 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43722 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43723 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43724 ادبيات فارسي زبان و 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43725 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43726 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46580 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46581 روانشناسي 30
 با سوابق تحصيلي صرفا  46584 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46585 مديريت صنعتي 30

 واحد داورزن -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43727 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46586 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46587 مديريت بازرگاني 30

 واحد درگز -پيام نور استان خراسان رضوي دانشگاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43728 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43729 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43730 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43731 زبان و ادبيات عربي 45



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  141 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 واحد درگز - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43732 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43733 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43734 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43735 اسالميفلسفه و كالم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46588 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46591 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46592 مديريت دولتي 30

 واحد درود -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 سوابق تحصيلي صرفا با  43736 فقه و مباني حقوق اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43737 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46593 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46595 روانشناسي 48

 واحد دوغارون -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43738 حقوق  45
 سوابق تحصيليصرفا با   46596 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46597 مديريت دولتي 30

 واحد رشتخوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43739 علوم تربيتي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43740 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46598 روانشناسي 30

 واحد سرخس -خراسان رضوي  دانشگاه پيام نور استان
 صرفا با سوابق تحصيلي  43741 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43742 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43743 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43744 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43745 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43746 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43747 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46599 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46600 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46602 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46603 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46604 مديريت صنعتي 30

 واحد سرواليت -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43748 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43749 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43750 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46605 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46606 روانشناسي 48

 واحد فيروزه -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43751 مشاوره  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46607 روانشناسي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46608 مديريت بازرگاني 30

 واحد كالت -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43752 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46609 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46610 مديريت بازرگاني 30

 مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43753 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43754 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43755 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43756 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43757 جامعه شناسي 45
 تحصيلي صرفا با سوابق  43758 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43759 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43760 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43761 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43762 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43763 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43764 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43765 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43766 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43767 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43768 مددكاري اجتماعي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   43769 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46611 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46613 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46614 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46617 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46618 گردشگري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46619 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46620 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46621 مديريت صنعتي 30

 )محل تحصيل غالمان(مركز بجنورد  -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  46622 حسابداري  30

 اسفراين واحد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43770 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43771 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43772 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43773 حقوق 45

 واحد اسفراين - دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43774 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43775 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43776 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43777 علوم قرآن و حديث 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43778 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46623 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46625 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46626 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46627 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46628 گردشگري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46629 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46630 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46631 مديريت صنعتي 30

 شخانهآواحد  -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43779 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43780 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43781 عربيزبان و ادبيات  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43782 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43783 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43784 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43785 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 تحصيلي صرفا با سوابق  43786 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46632 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46633 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46634 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46635 مديريت دولتي 30

 واحد جاجرم -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43787 اسالميفقه و مباني حقوق   45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46636 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46637 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46638 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46639 مديريت صنعتي 30

 واحد راز -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43788 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43789 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43790 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46640 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46642 حسابداري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46643 علوم ورزشي 30

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43791 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43792 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43793 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43794 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43795 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43796 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46644 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46645 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46646 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46647 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46648 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46649 مديريت صنعتي 30

 واحد فاروج -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43797 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43798 جغرافيا 45
 تحصيليصرفا با سوابق   46650 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46651 گردشگري 30

 واحد گرمه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43799 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43800 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43801 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43802 اسالمي فقه و مباني حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43803 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46652 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46653 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46654 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46655 مديريت دولتي 30

 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 با آزمون  46656 حسابداري  30
 با آزمون  46657 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43804 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43805 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43806 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43807 ادبيات فارسيزبان و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43808 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43809 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43810 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43811 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43812 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46658 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46661 گردشگري 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  142 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  46662 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46663 مديريت صنعتي 30

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 با آزمون  40327 حقوق  50
 با آزمون  46664 اقتصاد 30
 با آزمون  46665 حسابداري 30
 با آزمون  46666 روانشناسي 48
 با آزمون  46669 مديريت بازرگاني 30
 آزمونبا   46670 مديريت دولتي 30
 با آزمون  46671 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43813 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43814 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43815 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43816 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43817 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43818 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43819 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43820 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43821 زبان و ادبيات عربي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43822 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43823 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43824 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43825 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43826 فقه و مباني حقوق اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43827 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  43828 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46673 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46674 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46675 گردشگري 30

 )ره(مركز بندر امام خميني -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43829 و تعاون برنامه ريزي اجتماعي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43830 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43831 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43832 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43833 زبان و ادبيات عربي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43834 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43835 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43836 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43837 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46676 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46679 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46680 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46681 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46682 مديريت صنعتي 30

 مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43838 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43839 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43840 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43841 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43842 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43843 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46683 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46684 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46685 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46686 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46687 مديريت صنعتي 30

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 تحصيليصرفا با سوابق   43844 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43845 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43846 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43847 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43848 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43849 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43850 فارسيزبان و ادبيات  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43851 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43852 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43853 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46688 اقتصاد 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46692 علوم ورزشي 30

 مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 با آزمون  46693 حسابداري  30
 با آزمون  46694 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  43854 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43855 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 با سوابق تحصيليصرفا   43856 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43857 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43858 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43859 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43860 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43861 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43862 حقوق اسالميفقه و مباني  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46695 اقتصاد 30

 مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  46697 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46698 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46699 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46700 مديريت دولتي 30

 مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43863 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 سوابق تحصيليصرفا با   43864 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43865 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43866 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43867 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43868 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43869 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46701 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46703 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46704 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46706 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46707 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46708 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46709 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46710 مديريت صنعتي 30

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43870 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43871 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43872 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43873 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43874 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43875 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43876 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43877 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43878 و ادبيات فارسي زبان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43879 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43880 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43881 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46711 اقتصاد 24
 با سوابق تحصيليصرفا   46713 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46714 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46715 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46716 مديريت دولتي 30

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43882 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43883 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43884 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43885 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43886 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43887 زبان و ادبيات عربي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43888 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43889 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43890 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46717 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46719 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46720 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46721 شناسي علم اطالعات و دانش 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46722 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46723 مديريت صنعتي 30

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43891 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43892 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46724 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46726 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46727 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46728 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46729 مديريت صنعتي 30

 اروند كنارواحد  -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43893 جغرافيا  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46730 مديريت دولتي 30

 واحد الوان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43894 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43895 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43896 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46731 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46732 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46733 مديريت صنعتي 30

 واحد اميديه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43897 علوم تربيتي  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43898 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46734 اقتصاد 24

 واحد انديكا -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43899 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43900 جغرافيا 45
 سوابق تحصيليصرفا با   43901 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43902 علوم تربيتي 45



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  143 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 واحد انديكا -دانشگاه پيام نور استان خوزستان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43903 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46736 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46737 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46738 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46739 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46740 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46741 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46742 مديريت صنعتي 30

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43904 زبان و ادبيات عربي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43905 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43906 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43907 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43908 كالم اسالمي فلسفه و 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46743 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46745 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46746 روانشناسي 30

 واحد ايذه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43909 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43910 تمدن ملل اسالميتاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43911 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43912 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43913 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43914 فلسفه و كالم اسالمي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   46748 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46750 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46751 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46752 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46753 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46754 مديريت صنعتي 30

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43915 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43916 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43917 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43918 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43919 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43920 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46755 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46757 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46758 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46759 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46760 مديريت دولتي 30

 واحد بستان -نور استان خوزستان  دانشگاه پيام
 صرفا با سوابق تحصيلي  43921 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43922 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43923 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43924 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46761 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46762 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46763 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46764 مديريت صنعتي 30

 واحد تركالكي -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43925 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 سوابق تحصيليصرفا با   43926 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43927 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43928 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46765 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46767 روانشناسي 60

 واحد دهدز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 با سوابق تحصيليصرفا   43929 جغرافيا  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43930 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43931 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46768 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46770 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46771 مديريت دولتي 30

 واحد رامشير -استان خوزستان دانشگاه پيام نور 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43932 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43933 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43934 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43935 روابط عمومي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43936 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43937 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43938 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46772 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46773 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46774 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46775 مديريت دولتي 30

 واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43939 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43940 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43941 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54

 واحد شوش -دانشگاه پيام نور استان خوزستان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  43942 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43943 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43944 روزنامه نگاري 45
 تحصيليصرفا با سوابق   43945 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43946 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43947 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43948 فقه و مباني حقوق اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  46776 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46777 حسابداري 30
 با سوابق تحصيلي صرفا  46778 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46779 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46780 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46781 مديريت دولتي 30

 واحد شوشتر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43949 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43950 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43951 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43952 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43953 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43954 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43955 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43956 و مباني حقوق اسالمي فقه 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43957 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46782 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46784 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46785 روانشناسي 48
 سوابق تحصيليصرفا با   46787 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46788 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46789 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46790 مديريت صنعتي 30

 واحد گتوند -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43958 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43959 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43960 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46791 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46792 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46793 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46794 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46795 صنعتيمديريت  30

 واحد اللي -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43961 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43962 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43963 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43964 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43965 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43966 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43967 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46796 مديريت دولتي 30

 واحد ماهشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43968 اسالميتاريخ تمدن ملل   45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43969 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43970 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46797 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46798 حسابداري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46801 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46802 مديريت صنعتي 30

 واحد مسجد سليمان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43971 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43972 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43973 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43974 حقوق اسالميفقه و مباني  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43975 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46803 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46804 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46805 روانشناسي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46806 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46807 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46808 مديريت صنعتي 30

 واحد هفتگل -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43976 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43977 تاريخ 45
 سوابق تحصيليصرفا با   43978 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43979 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43980 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43981 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43982 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43983 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43984 اسالميفقه و مباني حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43985 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46809 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46811 حسابداري 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  144 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 واحد هفتگل -دانشگاه پيام نور استان خوزستان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  46812 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46814 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46815 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46816 مديريت صنعتي 30

 واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43986 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43987 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46817 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46818 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46819 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46820 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46821 مديريت صنعتي 30

 واحد هويزه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43988 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43989 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43990 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   43991 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46822 علم اطالعات و دانش شناسي 30

 مركز ابهر -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  43992 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43993 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43994 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43995 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43996 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43997 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  43998 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  43999 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46823 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46824 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46827 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46828 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46829 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46830 مديريت دولتي 30

 مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 با آزمون  46831 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  44000 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44001 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44002 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44003 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 سوابق تحصيلي صرفا با  44004 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44005 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44006 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44007 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44008 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44009 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44010 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44011 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44012 فقه و مباني حقوق اسالمي 63
 صرفا با سوابق تحصيلي  44013 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44014 مشاوره 45
 تحصيليصرفا با سوابق   46832 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46834 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46837 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46838 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46839 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46840 مديريت دولتي 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46841 مديريت صنعتي 30

 مركز قيدار -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44015 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44016 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44017 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44018 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44019 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44020 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44021 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46842 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46843 حسابداري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46844 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46845 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46846 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46847 مديريت دولتي 30

 )محل تحصيل سجاس رود(مركز قيدار  -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  46848 حسابداري  30

 واحد ايجرود -پيام نور استان زنجان دانشگاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44022 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46849 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46850 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46851 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46852 مديريت صنعتي 30

 واحد خرمدره -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44023 حقوق  45

 واحد خرمدره -دانشگاه پيام نور استان زنجان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  46853 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46854 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46855 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46856 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46857 مديريت بازرگاني 30

 واحد سلطانيه -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44024 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44025 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44026 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46858 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46860 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46861 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46862 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46863 مديريت صنعتي 30

 واحد صائين قلعه -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44027 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46864 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46865 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46866 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46867 مديريت بازرگاني 30

 )آب بر(واحد طارم  -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44028 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44029 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44030 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44031 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44032 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44033 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46868 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46869 حسابداري 30

 واحد ماه نشان -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
 تحصيليصرفا با سوابق   44034 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44035 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44036 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44037 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44038 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44039 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44040 فارسيزبان و ادبيات  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44041 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46870 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46871 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46872 مديريت بازرگاني 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46873 مديريت دولتي 30

 مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44042 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44043 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44044 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44045 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44046 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44047 علوم تربيتي 90
 صرفا با سوابق تحصيلي  44048 فقه و حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44049 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44050 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46874 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46875 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46876 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46877 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46878 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46879 گردشگري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46880 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46881 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46882 مديريت صنعتي 30

 مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44051 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44052 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44053 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44054 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44055 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44056 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44057 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44058 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44059 ادبيات فارسي زبان و 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44060 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44061 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44062 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44063 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44064 اسالميفلسفه و كالم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44065 مددكاري اجتماعي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44066 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46883 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46884 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46885 روانشناسي 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  145 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  46886 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46887 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46888 مديريت بازرگاني 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46889 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46890 مديريت صنعتي 30

 )محل تحصيل سرخه(مركز سمنان  -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44067 روابط عمومي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44068 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  46891 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46892 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46893 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46894 مديريت دولتي 30

 مركز شاهرود -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44069 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44070 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44071 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44072 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44073 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44074 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44075 زبان و ادبيات فارسي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   44076 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44077 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44078 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44079 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46895 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46896 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46897 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46898 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46899 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46900 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46901 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46902 مديريت صنعتي 30

 مركز گرمسار -نور استان سمنان  دانشگاه پيام
 صرفا با سوابق تحصيلي  44080 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44081 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44082 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44083 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44084 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44085 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44086 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44087 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44088 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44089 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44090 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46903 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46905 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46906 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46907 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46908 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46909 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46910 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46911 مديريت صنعتي 30

 واحد آرادان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44091 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44092 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46912 حسابداري 30

 واحد ايوانكي -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44093 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44094 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46913 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46914 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46915 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46916 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46917 مديريت صنعتي 30

 واحد مهدي شهر -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44095 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46918 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46919 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46920 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46921 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46922 مديريت بيمه 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46923 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46924 مديريت صنعتي 30

 واحد ميامي -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44096 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46925 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  46927 روانشناسي 30

 مركز ايرانشهر - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44097 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44098 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44099 جامعه شناسي 45

 مركز ايرانشهر - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  44100 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44101 فارسيزبان و ادبيات  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44102 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44103 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44104 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46928 اقتصاد 24
 تحصيليصرفا با سوابق   46930 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46931 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46932 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46933 مديريت دولتي 30

 )گلمورتي تحصيل محل(مركز ايرانشهر  -وبلوچستان  دانشگاه پيام نور استان سيستان
 سوابق تحصيلي صرفا با  44105 زبان و ادبيات فارسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44106 علوم قرآن و حديث 45

 مركز چابهار - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44107 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44108 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44109 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  46934 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46935 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46936 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46937 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46938 مديريت دولتي 30

 مركز خاش - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44110 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44111 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44112 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44113 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44114 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44115 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44116 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44117 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46939 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46940 روانشناسي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46941 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46942 مديريت دولتي 30

 مركز زابل - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44118 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44119 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44120 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44121 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44122 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44123 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44124 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44125 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44126 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44127 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46943 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46944 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46945 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46946 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46947 مديريت دولتي 30

 مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 با آزمون  46948 حسابداري  30
 با آزمون  46949 روانشناسي 30
 با آزمون  46950 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  44128 اديان و عرفان 45
 سوابق تحصيليصرفا با   44129 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44130 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44131 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44132 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44133 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44134 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44135 فارسي زبان و ادبيات 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44136 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44137 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44138 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44139 فقه و مباني حقوق اسالمي 63
 صرفا با سوابق تحصيلي  44140 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44141 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46951 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46955 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46956 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46957 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46958 بازرگانيمديريت  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46959 مديريت صنعتي 30

 مركز سراوان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44142 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44143 جامعه شناسي 45
 با سوابق تحصيليصرفا   44144 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44145 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44146 زبان و ادبيات فارسي 45



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  146 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز سراوان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 سوابق تحصيليصرفا با   44147 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44148 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44149 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44150 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46960 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46961 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46962 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46963 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46964 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46965 مديريت صنعتي 30

 واحد راسك - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 با سوابق تحصيليصرفا   44151 زبان و ادبيات فارسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44152 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44153 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46966 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46967 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46968 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46969 دولتيمديريت  30

 واحد زهك - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44154 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44155 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44156 علوم تربيتي 45

 واحد سيب و سوران - و بلوچستان  دانشگاه پيام نور استان سيستان
 صرفا با سوابق تحصيلي  44157 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44158 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46970 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46971 مديريت دولتي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   46972 مديريت صنعتي 30

 واحد نيك شهر - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44159 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44160 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44161 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44162 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44163 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46973 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46974 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46975 مديريت صنعتي 30

 مركز آباده -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44164 تعاونبرنامه ريزي اجتماعي و   45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44165 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44166 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44167 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44168 زبان و ادبيات عربي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   44169 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44170 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44171 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44172 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46976 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46978 حسابداري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   46979 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  46982 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46983 مديريت دولتي 30

 )محل تحصيل ايزدخواست(مركز آباده  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44173 جغرافيا  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46984 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46985 حسابداري 30

 مركز استهبان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44174 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44175 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44176 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44177 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44178 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44179 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44180 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44181 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46986 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46987 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46990 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46991 مديريت صنعتي 30

 مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44182 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44183 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44184 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44185 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44186 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44187 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44188 زبان و ادبيات فارسي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   44189 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  46992 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46993 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46994 روانشناسي 30

 مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  46995 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46996 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46997 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46998 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  46999 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47000 مديريت صنعتي 30

 مركز بوانات -نور استان فارس  دانشگاه پيام
 صرفا با سوابق تحصيلي  44190 جغرافيا  90
 صرفا با سوابق تحصيلي  44191 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44192 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44193 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44194 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44195 قرآن و حديثعلوم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44196 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44197 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44198 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47001 اقتصاد 24
 سوابق تحصيليصرفا با   47003 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47004 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47005 مديريت دولتي 30

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44199 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44200 جغرافيا 72
 سوابق تحصيليصرفا با   44201 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44202 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44203 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44204 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44205 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   44206 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44207 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47006 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47007 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47008 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47011 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47012 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47013 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47014 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47015 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47016 مديريت صنعتي 30

 )سيمكانمحل تحصيل (مركز جهرم  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44208 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44209 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47017 حسابداري 30

 )محل تحصيل قطب آباد(مركز جهرم  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44210 جغرافيا  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47018 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47019 حسابداري 30

 مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44211 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44212 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44213 روابط عمومي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   44214 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44215 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44216 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44217 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47020 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47021 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47023 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47024 مديريت صنعتي 30

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44218 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44219 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44220 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44221 مباني حقوق اسالمي فقه و 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44222 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44223 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47025 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47027 حسابداري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   47028 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47029 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47030 مديريت صنعتي 30

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 با آزمون  40328 حقوق  50
 با آزمون  47031 حسابداري 48
 با آزمون  47032 روانشناسي 30
 با آزمون  47034 گردشگري 30
 با آزمون  47035 بازرگاني مديريت 30
 با آزمون  47036 مديريت دولتي 30
 با آزمون  47037 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  44224 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44225 جامعه شناسي 45



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  147 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  44226 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44227 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44228 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44229 علوم تربيتي 72
 تحصيليصرفا با سوابق   44230 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44231 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47038 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47040 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47041 علوم ورزشي 48

 مركز صفاشهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44232 اجتماعي و تعاونبرنامه ريزي   45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44233 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44234 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44235 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44236 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44237 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44238 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44239 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47042 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47043 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47044 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47045 مديريت دولتي 30

 )محل تحصيل قادرآباد(مركز صفاشهر  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  47046 اقتصاد  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47047 حسابداري 30

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44240 جغرافيا  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44241 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44242 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44243 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44244 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44245 مشاوره 45
 تحصيليصرفا با سوابق   47048 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47050 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47051 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47052 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47053 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47054 مديريت بازرگاني 30

 فيروز آباد مركز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44246 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44247 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44248 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44249 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44250 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44251 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44252 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47055 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47056 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47057 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 سوابق تحصيليصرفا با   47058 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47059 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47060 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47061 مديريت صنعتي 30

 مركز كازرون -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44253 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44254 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44255 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44256 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44257 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44258 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44259 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44260 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47062 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47063 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47064 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47066 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47067 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47068 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47069 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47070 مديريت صنعتي 30

 )محل تحصيل خشت(مركز كازرون  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 تحصيليصرفا با سوابق   44261 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47071 حسابداري 30

 مركز المرد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44262 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44263 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44264 جامعه شناسي 45
 با سوابق تحصيليصرفا   44265 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44266 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44267 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44268 علوم تربيتي 72

 مركز المرد -دانشگاه پيام نور استان فارس   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  44269 حقوق اسالميفقه و مباني  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44270 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47072 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47073 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47074 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47076 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47077 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47078 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47079 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47080 مديريت صنعتي 30

 مركز نورآباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 با سوابق تحصيليصرفا   44271 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44272 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44273 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44274 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44275 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44276 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44277 حديثعلوم قرآن و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44278 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47081 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47082 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47083 علوم ورزشي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   47084 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47085 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47086 مديريت صنعتي 30

 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44279 جغرافيا  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44280 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47087 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47088 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47089 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47090 مديريت صنعتي 30

 واحد ارسنجان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44281 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44282 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44283 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47091 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47092 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47093 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47094 مديريت دولتي 30

 واحد اشكنان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44284 جغرافيا  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44285 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44286 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47095 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47096 گردشگري 30

 واحد اقليد -پيام نور استان فارس دانشگاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44287 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44288 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44289 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47097 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47098 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47099 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47100 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47101 مديريت صنعتي 30

 واحد بيرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44290 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44291 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44292 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47102 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47103 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47104 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47105 مديريت دولتي 30

 واحد بيضا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44293 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44294 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44295 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44296 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44297 فقه و مباني حقوق اسالمي 45

 پاسارگادواحد  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44298 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44299 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47106 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47107 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47108 مديريت صنعتي 30

 واحد خاوران -فارس دانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44300 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44301 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44302 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44303 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
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 واحد خاوران -دانشگاه پيام نور استان فارس   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  47109 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47110 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47111 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47112 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47113 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47114 دولتيمديريت  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47115 مديريت صنعتي 30

 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44304 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44305 علوم قرآن و حديث 45
 تحصيليصرفا با سوابق   44306 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47116 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47117 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47118 مديريت دولتي 30

 واحد رستم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44307 جغرافيا  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44308 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47119 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47120 مديريت بازرگاني 30

 واحد زاهد شهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44309 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47121 مديريت صنعتي 30

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44310 جغرافيا  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44311 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44312 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47122 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47123 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47124 مديريت صنعتي 30

 واحد زرين دشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44313 علوم سياسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47125 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47126 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47127 مديريت صنعتي 30

 واحد سپيدان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 با آزمون  47128 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  44314 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44315 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44316 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47129 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47130 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47131 ورزشيعلوم  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47132 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47133 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47134 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47135 مديريت صنعتي 30

  *اي  كرهواحد سرچهان  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44317 فقه و حقوق اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47136 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47137 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47138 مديريت صنعتي 30

دانشجويان به واحد يا نام شده در واحد سرچهان به حدنصاب نرسد،  چنانچه تعداد دانشجويان ثبت -* 
 .مراكز مجاور معرفي خواهند شد

  واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44318 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44319 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47139 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47140 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47141 مديريت صنعتي 30

 واحد ششده و قره بالغ -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44320 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47142 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47143 حسابداري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   47144 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47145 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47146 مديريت صنعتي 30

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44321 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44322 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44323 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44324 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47147 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47148 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47149 گردشگري 30

 واحد قير و كارزين -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44325 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44326 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47150 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47151 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47152 علوم ورزشي 30

  واحد كوار -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  44327 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44328 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44329 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44330 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47153 حسابداري 30
 با سوابق تحصيليصرفا   47154 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47155 مديريت بازرگاني 30

 واحد گله دار -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44331 جغرافيا  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44332 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44333 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47156 حسابداري 30

 واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44334 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44335 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44336 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44337 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44338 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47157 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47158 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47159 مديريت بازرگاني 30

 )محل تحصيل جويم(واحد الر  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  47160 اقتصاد  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47161 حسابداري 30

 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44339 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44340 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44341 حقوق 45
 سوابق تحصيليصرفا با   44342 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44343 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44344 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44345 فقه و مباني حقوق اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  47162 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47163 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47165 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47166 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47167 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47168 مديريت صنعتي 30

 )محل تحصيل كامفيروز(واحد مرودشت  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 تحصيليصرفا با سوابق   44346 علوم تربيتي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47169 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47170 حسابداري 30

 واحد مهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44347 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44348 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44349 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44350 تربيتيعلوم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47171 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47172 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47173 مديريت صنعتي 30

 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44351 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44352 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44353 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47174 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47175 مديريت بازرگاني 30

 واحد ني ريز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44354 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44355 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44356 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44357 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44358 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44359 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47176 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47177 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47178 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47179 مديريت صنعتي 30

 مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44360 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 با سوابق تحصيلي صرفا  44361 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44362 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44363 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44364 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44365 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44366 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44367 اسالميفقه و حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47180 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47182 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47183 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47185 علوم ورزشي 30
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 مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  47186 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47187 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47188 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47189 مديريت صنعتي 30

 تاكستانمركز  -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44368 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44369 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44370 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44371 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44372 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44373 قرآن و حديثعلوم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44374 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44375 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47190 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47191 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47192 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47193 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47194 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47195 مديريت دولتي 30

 )محل تحصيل اسفرورين(مركز تاكستان  -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44376 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47196 حسابداري 30

 )محل تحصيل ضياءآباد(مركز تاكستان  -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44377 جامعه شناسي  45

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 با آزمون  40329 حقوق  50
 با آزمون  47197 حسابداري 30
 با آزمون  47198 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  44378 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44379 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44380 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44381 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44382 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44383 عربيزبان و ادبيات  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44384 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44385 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44386 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44387 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44388 فقه و مباني حقوق اسالمي 63
 صرفا با سوابق تحصيلي  44389 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44390 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47200 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47203 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47204 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47205 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47206 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47207 مديريت صنعتي 30

 )محل تحصيل اسفرورين(مركز قزوين  -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44391 حقوق  45
 تحصيليصرفا با سوابق   47208 حسابداري 30

 واحد آبيك -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44392 علوم تربيتي  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44393 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44394 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47209 مديريت دولتي 30

 واحد آوج -استان قزوين دانشگاه پيام نور 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44395 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44396 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44397 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47210 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47212 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47213 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47214 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47215 مديريت صنعتي 30

 واحد الوند قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44398 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44399 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44400 و مباني حقوق اسالمي فقه 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47216 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47218 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47219 مديريت صنعتي 30

 واحد دانسفهان -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44401 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44402 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44403 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44404 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47220 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47222 حسابداري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   47223 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47224 گردشگري 30

 واحد دانسفهان -دانشگاه پيام نور استان قزوين   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  47225 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47226 مديريت صنعتي 30

 واحد شال -استان قزوين دانشگاه پيام نور 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44405 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44406 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44407 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44408 فقه و مباني حقوق اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  47227 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47228 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47229 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47230 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47231 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47232 مديريت صنعتي 30

 مركز قم - دانشگاه پيام نور استان قم 
 با آزمون  40330 حقوق  50
 با آزمون  47233 حسابداري 30
 با آزمون  47234 روانشناسي 48
 با آزمون  47237 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  47238 مديريت دولتي 30
 با آزمون  47239 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  44409 اديان و عرفان 45
 تحصيليصرفا با سوابق   44410 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44411 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44412 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44413 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44414 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44415 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44416 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44417 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44418 فقه و مباني حقوق اسالمي 63
 صرفا با سوابق تحصيلي  44419 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44420 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47240 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47242 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47243 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47244 گردشگري 30

 واحد جعفريه - دانشگاه پيام نور استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44421 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44422 ادبيات فارسيزبان و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44423 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44424 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47245 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47247 حسابداري 30

 واحد دستجرد خلجستان - دانشگاه پيام نور استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44425 علوم تربيتي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47248 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47249 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47250 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47251 مديريت بازرگاني 30

 واحد سلفچگان - قم  دانشگاه پيام نور استان
 صرفا با سوابق تحصيلي  44426 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44427 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44428 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47252 حسابداري 30

 واحد كهك - دانشگاه پيام نور استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44429 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44430 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44431 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47253 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47255 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47256 مديريت صنعتي 30

 مركز بيجار - كردستان دانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44432 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44433 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44434 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44435 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44436 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44437 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44438 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44439 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44440 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44441 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47257 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47259 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47260 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47261 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47262 مديريت دولتي 30

 مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 با آزمون  47263 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  44442 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44443 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  150 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  44444 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44445 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44446 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44447 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44448 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44449 روزنامه نگاري 45
 سوابق تحصيليصرفا با   44450 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44451 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44452 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44453 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44454 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44455 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44456 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47264 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47266 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47267 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47268 گردشگري 30
 تحصيلي صرفا با سوابق  47269 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47270 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47271 مديريت صنعتي 30

 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44457 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44458 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44459 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44460 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44461 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44462 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44463 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44464 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47272 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47274 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47275 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47276 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47277 مديريت دولتي 30

 واحد بانه - استان كردستان دانشگاه پيام نور 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44465 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44466 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44467 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44468 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47278 اقتصاد 30
 سوابق تحصيليصرفا با   47279 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47280 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47281 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47282 مديريت دولتي 30

 واحد ديواندره - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44469 تاريخ  45
 سوابق تحصيليصرفا با   44470 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44471 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44472 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44473 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47283 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47284 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47285 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47286 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47287 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47288 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47289 مديريت صنعتي 30

 واحد سروآباد - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44474 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44475 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44476 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44477 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47290 روانشناسي 30

 سقزواحد  - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44478 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44479 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44480 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44481 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44482 حقوق 45
 با سوابق تحصيلي صرفا  44483 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44484 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44485 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44486 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44487 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 سوابق تحصيلي صرفا با  44488 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47291 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47292 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47294 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47295 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47296 مديريت دولتي 30

  

  واحد قروه - كردستان دانشگاه پيام نور استان 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  44489 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44490 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44491 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44492 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44493 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44494 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44495 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47297 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47298 روانشناسي 30
 تحصيلي صرفا با سوابق  47299 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47300 مديريت دولتي 30

 واحد كامياران - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44496 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44497 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44498 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44499 علوم تربيتي 45

 مركز بافت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44500 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44501 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44502 حقوق 45
 تحصيليصرفا با سوابق   44503 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44504 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  47301 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47302 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47303 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47304 مديريت دولتي 30

 مركز بم - دانشگاه پيام نور استان كرمان
 صرفا با سوابق تحصيلي  44505 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44506 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44507 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44508 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44509 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44510 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44511 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44512 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47305 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47306 حسابداري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   47307 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47309 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47310 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47311 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47312 مديريت دولتي 30

 مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44513 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44514 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44515 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44516 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44517 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44518 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47313 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47315 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47316 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47317 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47318 مديريت بازرگاني 30
 تحصيليصرفا با سوابق   47319 مديريت دولتي 30

 مركز رفسنجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44519 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44520 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44521 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44522 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44523 فارسيزبان و ادبيات  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44524 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44525 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44526 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47320 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47322 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47323 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47324 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47325 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47326 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47327 مديريت صنعتي 30

 سيرجان مركز -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 با آزمون  47328 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  44527 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44528 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44529 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44530 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44531 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44532 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44533 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44534 علوم قرآن و حديث 54



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  
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 مركز سيرجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  44535 فقه و مباني حقوق اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  47329 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47330 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47332 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47333 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47334 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47335 صنعتيمديريت  30

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 با آزمون  40331 حقوق  50
 با آزمون  47336 حسابداري 30
 با آزمون  47337 روانشناسي 30
 با آزمون  47338 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  47339 مديريت دولتي 30
 سوابق تحصيلي صرفا با  44536 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44537 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44538 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44539 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44540 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44541 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44542 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44543 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44544 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44545 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44546 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44547 اسالميفقه و مباني حقوق  63
 صرفا با سوابق تحصيلي  44548 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  47340 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47343 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47344 علوم ورزشي 48
 سوابق تحصيليصرفا با   47345 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47346 مديريت صنعتي 30

 واحد ارزوئيه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44549 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44550 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44551 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44552 و مباني حقوق اسالمي فقه 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44553 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47347 روانشناسي 30

 واحد انار -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44554 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44555 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47348 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47349 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47350 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47351 مديريت دولتي 30

 واحد باغين -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44556 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44557 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44558 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44559 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47352 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47353 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47354 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47355 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47356 مديريت صنعتي 30

 واحد بردسير -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44560 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44561 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44562 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44563 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44564 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47357 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47359 حسابداري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   47360 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47361 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47362 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47363 مديريت صنعتي 30

 واحد رابر -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44565 زبان و ادبيات فارسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44566 تربيتيعلوم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44567 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44568 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47364 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47365 روانشناسي 30

 واحد راور -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44569 زبان و ادبيات فارسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44570 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47366 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47367 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47368 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47369 بازرگانيمديريت  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47370 مديريت دولتي 30

  واحد راين -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  44571 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44572 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44573 مباني حقوق اسالميفقه و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47371 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47372 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47373 مديريت دولتي 30

 واحد رودبار -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 سوابق تحصيليصرفا با   44574 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44575 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44576 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47374 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47375 روانشناسي 30

 واحد ريگان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44577 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44578 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44579 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44580 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47376 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47378 حسابداري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   47379 روانشناسي 48

 واحد زرند -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44581 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44582 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44583 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44584 زبان و ادبيات فارسي 45
 با سوابق تحصيليصرفا   44585 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44586 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44587 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47381 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47382 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47383 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47384 بازرگانيمديريت  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47385 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47386 مديريت صنعتي 30

 واحد زنگي آباد -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44588 جغرافيا  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47387 حسابداري 30

 واحد شهداد -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44589 علوم تربيتي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44590 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47390 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47391 روانشناسي 30
 با سوابق تحصيليصرفا   47392 مديريت بازرگاني 30

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44591 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44592 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44593 علوم تربيتي 72
 تحصيليصرفا با سوابق   44594 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47393 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47394 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47395 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47396 مديريت دولتي 30

 واحد عنبرآباد -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 سوابق تحصيليصرفا با   44595 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44596 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47397 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47398 مديريت بازرگاني 30

 واحد فهرج -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44597 علوم تربيتي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44598 حديثعلوم قرآن و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44599 فقه و مباني حقوق اسالمي 45

 واحد قلعه گنج -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44600 فقه و مباني حقوق اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47399 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47400 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47401 مديريت دولتي 30

 واحد كشكوييه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44601 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44602 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44603 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44604 مباني حقوق اسالميفقه و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44605 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47402 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47403 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47404 علوم ورزشي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   47405 مديريت بازرگاني 30

 واحد كوهبنان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44606 فقه و مباني حقوق اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47406 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47407 روانشناسي 30
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 واحد كوهبنان -دانشگاه پيام نور استان كرمان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل رشتهعنوان  ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  47408 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47409 مديريت دولتي 30

 واحد كهنوج -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44607 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44608 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44609 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44610 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44611 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44612 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44613 مشاوره 45
 تحصيليصرفا با سوابق   47410 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47411 مديريت بازرگاني 30

 واحد گلباف -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44614 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44615 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44616 علوم تربيتي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   44617 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47412 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47413 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47414 مديريت دولتي 30

 واحد منوجان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44618 حقوق  45
 با سوابق تحصيلي صرفا  44619 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44620 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  47415 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47416 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47417 مديريت بازرگاني 30

 واحد نرماشير -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44621 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44622 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44623 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47418 گردشگري 30

 مركز اسالم آباد غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 با سوابق تحصيليصرفا   44624 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44625 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44626 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44627 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44628 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44629 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44630 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44631 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44632 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44633 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44634 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   47419 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47420 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47421 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47423 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47424 مديريت دولتي 30

 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44635 تعاون برنامه ريزي اجتماعي و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44636 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44637 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44638 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44639 زبان و ادبيات فارسي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   44640 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44641 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44642 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47425 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47426 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47427 مديريت بازرگاني 30

 مركز سنقر -استان كرمانشاه دانشگاه پيام نور 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44643 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44644 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44645 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44646 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44647 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44648 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44649 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44650 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44651 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47428 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47430 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47431 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47433 مديريت بازرگاني 30

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 با آزمون  40332 حقوق  50
 با آزمون  47434 حسابداري 30
 با آزمون  47435 روانشناسي 48
 با آزمون  47436 بازرگانيمديريت  30
 با آزمون  47437 مديريت دولتي 30

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 با آزمون  47438 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  44652 اديان و عرفان 45
 سوابق تحصيليصرفا با   44653 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44654 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44655 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44656 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44657 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44658 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44659 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44660 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44661 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44662 فقه و مباني حقوق اسالمي 63
 صرفا با سوابق تحصيلي  44663 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  44664 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47439 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47442 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47443 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47444 گردشگري 30

 واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44665 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44666 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44667 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44668 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44669 حقوق 45
 سوابق تحصيليصرفا با   44670 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44671 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44672 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44673 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44674 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47445 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47447 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47448 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47449 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47450 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47451 مديريت صنعتي 30

 آباد ثالث باباجانيواحد تازه  -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44675 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44676 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44677 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47452 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47453 مديريت دولتي 30

 واحد روانسر -كرمانشاه دانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44678 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44679 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44680 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44681 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44682 مشاوره 45
 سوابق تحصيليصرفا با   47454 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47455 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47456 مديريت دولتي 30

 واحد سرپل ذهاب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44683 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44684 جغرافيا 45
 سوابق تحصيلي صرفا با  44685 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44686 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44687 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44688 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44689 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47457 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47458 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47459 مديريت بازرگاني 30

 واحد صحنه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44690 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44691 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44692 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44693 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44694 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47460 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47461 روانشناسي 30

 واحد قصر شيرين -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44695 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44696 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44697 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44698 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44699 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44700 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44701 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47462 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47463 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47466 مديريت بازرگاني 30

  



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  153 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  واحد كرند غرب -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  44702 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44703 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44704 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44705 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47467 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47468 مديريت دولتي 30

 واحد كنگاور -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44706 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44707 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44708 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44709 علوم تربيتي 45
 با سوابق تحصيلي صرفا  44710 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44711 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47469 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47470 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47471 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47472 مديريت دولتي 30

 واحد گيالن غرب -نور استان كرمانشاه دانشگاه پيام 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44712 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44713 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44714 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44715 جامعه شناسي 45
 با سوابق تحصيليصرفا   44716 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44717 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44718 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44719 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44720 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47473 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47474 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47475 روانشناسي 30

 واحد هرسين -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44721 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44722 تاريخ 45
 تحصيليصرفا با سوابق   44723 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44724 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44725 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44726 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44727 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44728 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44729 اسالمي فلسفه و كالم 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47477 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47478 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47479 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47480 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47481 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47482 مديريت صنعتي 30

 مركز دوگنبدان - دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44730 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44731 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 تحصيلي صرفا با سوابق  44732 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44733 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44734 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44735 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44736 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47483 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47484 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47485 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47488 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47489 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47490 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47491 مديريت صنعتي 30

 مركز ياسوج - نور استان كهگيلويه و بوير احمد دانشگاه پيام 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44737 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44738 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44739 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44740 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44741 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44742 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44743 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44744 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44745 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44746 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44747 قرآن و حديثعلوم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44748 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44749 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44750 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47492 اقتصاد 30
 سوابق تحصيليصرفا با   47493 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47494 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47497 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47498 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47499 گردشگري 30

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  47500 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47501 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47502 مديريت صنعتي 30

 واحد باشت - استان كهگيلويه و بوير احمد دانشگاه پيام نور 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44751 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44752 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44753 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44754 زبان و ادبيات عربي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   44755 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44756 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44757 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47503 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47504 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47505 روانشناسي 30

 واحد چرام - كهگيلويه و بوير احمد دانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44758 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44759 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44760 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47506 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47507 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47508 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47509 مديريت صنعتي 30

 واحد دهدشت - دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44761 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44762 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44763 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44764 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44765 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44766 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44767 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44768 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44769 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44770 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47510 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47511 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47512 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47513 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47514 مديريت بازرگاني 30

 واحد سي سخت - دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44771 علوم تربيتي  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44772 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47515 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47516 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47517 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47518 گردشگري 30

 واحد لنده - دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44773 فقه و مباني حقوق اسالمي  45
 تحصيليصرفا با سوابق   44774 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47519 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47520 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47521 مديريت بازرگاني 30

 واحد ليكك - دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44775 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44776 حديثعلوم قرآن و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47522 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47523 مديريت دولتي 30

 واحد مارگون - دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44777 حقوق  45
 تحصيليصرفا با سوابق   44778 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47524 حسابداري 30

 مركز بندر تركمن -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44779 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44780 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44781 جغرافيا 72
 سوابق تحصيليصرفا با   44782 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44783 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44784 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44785 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44786 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44787 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44788 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47525 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47526 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47527 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47528 گردشگري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   47529 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47530 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47531 مديريت صنعتي 30

 مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 با آزمون  47532 روانشناسي  30
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  فصل دوم  154 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان   ادامه
پذيرشنحوه  كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت  

 صرفا با سوابق تحصيلي  44789 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44790 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44791 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44792 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44793 حقوق 45
 سوابق تحصيليصرفا با   44794 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44795 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44796 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44797 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47533 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47534 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47537 شناسيعلم اطالعات و دانش  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47538 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47539 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47540 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47541 مديريت صنعتي 30

 كاووسمركز گنبد  -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44798 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44799 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44800 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44801 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44802 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44803 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44804 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44805 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44806 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47542 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47543 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47544 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47545 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47546 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47547 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47548 مديريت صنعتي 30

 آزاد شهر واحد -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44807 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47549 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47551 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47552 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47553 مديريت بازرگاني 30

 واحد آق قال -استان گلستان دانشگاه پيام نور 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44808 زبان و ادبيات عربي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44809 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47554 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47555 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47556 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47557 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47558 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47559 مديريت صنعتي 30

 واحد بندر گز -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44810 جامعه شناسي  45
 تحصيليصرفا با سوابق   44811 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44812 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47560 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47561 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47562 مديريت دولتي 30

 واحد راميان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44813 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44814 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44815 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44816 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47563 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47564 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47565 مديريت بازرگاني 30

 واحد علي آباد كتول -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44817 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47566 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47567 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47569 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47570 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47571 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47572 مديريت صنعتي 30

 واحد كردكوي -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44818 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44819 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44820 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44821 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44822 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44823 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44824 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47573 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47574 روانشناسي 30

 واحد كردكوي -دانشگاه پيام نور استان گلستان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  47575 گردشگري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   47576 مديريت بازرگاني 30

 واحد كالله -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44825 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44826 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44827 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44828 علوم تربيتي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   47577 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47579 مديريت امور بانكي 30

 واحد گاليكش -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44829 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44830 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44831 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44832 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44833 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47580 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47581 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47582 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47583 مديريت بازرگاني 30

 واحد مراوه تپه -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44834 علوم تربيتي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47584 مديريت دولتي 30

 مركز تالش - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44835 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44836 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44837 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44838 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44839 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47585 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47586 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47587 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47589 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47590 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47591 مديريت دولتي 30

 مركز رشت - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 با آزمون  47592 حسابداري  30
 آزمونبا   47593 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  47594 مديريت دولتي 30
 با آزمون  47595 مديريت صنعتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  44840 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47596 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47598 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47599 گردشگري 30

 )محل تحصيل خمام(مركز رشت  - استان گيالن دانشگاه پيام نور 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44841 حقوق  45

 )محل تحصيل سنگر(مركز رشت  - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44842 زبان و ادبيات فارسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44843 علوم تربيتي 45

 مركز رودسر - گيالن دانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44844 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44845 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44846 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44847 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44848 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44849 و حديثعلوم قرآن  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44850 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47600 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47602 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47604 مديريت صنعتي 30

 )محل تحصيل چابكسر(رودسر مركز  - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44851 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47605 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47606 مديريت بازرگاني 30

 مركز صومعه سرا - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44852 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44853 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44854 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47607 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47608 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47609 مديريت بازرگاني 30

 واحد آستارا - گيالن دانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44855 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44856 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44857 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44858 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44859 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47610 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47611 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47612 مديريت بازرگاني 30
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  واحد آستانه اشرفيه - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 با آزمون  47613 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  44860 و عرفاناديان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44861 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44862 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44863 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44864 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   47614 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47615 علم اطالعات و دانش شناسي 30

 واحد املش - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44865 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44866 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44867 مشاوره 45
 سوابق تحصيليصرفا با   47616 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47618 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47619 روانشناسي 48

 واحد بندرانزلي - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44868 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44869 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44870 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44871 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44872 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47620 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47621 مديريت بازرگاني 30

 واحد خشكبيجار - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44873 علوم تربيتي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44874 فقه و مباني حقوق اسالمي 45

 واحد رضوانشهر - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44875 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44876 جامعه شناسي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   44877 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47622 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47623 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47624 گردشگري 30

 واحد سياهكل - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44878 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 با سوابق تحصيلي صرفا  44879 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44880 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47625 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47626 مديريت صنعتي 30

 واحد شفت - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 با آزمون  47627 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  44881 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44882 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44883 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44884 فقه و مباني حقوق اسالمي 45

 واحد فومن - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44885 جامعه شناسي  45
 تحصيليصرفا با سوابق   44886 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44887 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47628 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47629 مديريت دولتي 30

 واحد كالچاي - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44888 تاريخ  45
 سوابق تحصيلي صرفا با  47630 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47631 گردشگري 30

 واحد الهيجان - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44889 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44890 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44891 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44892 اسالميفلسفه و كالم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47632 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47633 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47634 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47635 مديريت صنعتي 30

 لنگرودواحد  - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44893 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44894 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44895 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44896 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47636 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47637 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47638 گردشگري 30

 )محل تحصيل اطاقور(واحد لنگرود  - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44897 زبان و ادبيات فارسي  45

 واحد ماسال - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 تحصيلي صرفا با سوابق  44898 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47639 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47640 مديريت بازرگاني 30

  

  واحد منجيل - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  44899 تاريخ  45
 تحصيليصرفا با سوابق   44900 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44901 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44902 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44903 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44904 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44905 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44906 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47641 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47643 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47644 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47645 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47646 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47647 مديريت دولتي 30

 مركز الشتر - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44907 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44908 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44909 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   44910 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44911 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44912 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44913 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44914 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44915 علوم سياسي 45
 با سوابق تحصيليصرفا   44916 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44917 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44918 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47648 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47649 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47650 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47652 اطالعات و دانش شناسيعلم  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47653 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47654 مديريت دولتي 30

 مركز اليگودرز - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44919 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44920 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44921 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44922 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44923 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44924 زبان و ادبيات فارسي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   44925 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44926 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44927 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44928 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47655 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47656 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47657 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47659 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47660 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47661 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47662 مديريت صنعتي 30

 مركز بروجرد - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 با آزمون  47663 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  44929 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44930 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44931 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44932 زبان و ادبيات عربي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   44933 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44934 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44935 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44936 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47664 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47665 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47666 مديريت دولتي 30

 مركز پلدختر - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44937 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44938 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44939 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44940 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44941 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44942 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44943 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44944 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44945 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47667 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47668 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47669 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47670 مديريت دولتي 30

 مركز خرم آباد - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 با آزمون  47671 حسابداري  30
 با آزمون  47672 روانشناسي 30
 با آزمون  47673 مديريت بازرگاني 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  156 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز خرم آباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  44946 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 با سوابق تحصيليصرفا   44947 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44948 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44949 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44950 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44951 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44952 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44953 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44954 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44955 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44956 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44957 علوم سياسي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   44958 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44959 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44960 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47674 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47678 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   47679 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47680 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47681 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47682 مديريت صنعتي 30

 واحد ازنا - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44961 اديان و عرفان  45
 سوابق تحصيليصرفا با   44962 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44963 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44964 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44965 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44966 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44967 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44968 كالم اسالميفلسفه و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47683 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47685 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47686 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47687 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47688 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47689 بازرگانيمديريت  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47690 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47691 مديريت صنعتي 30

 واحد دورود - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44969 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 سوابق تحصيليصرفا با   44970 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44971 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44972 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44973 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44974 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44975 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44976 كالم اسالميفلسفه و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47692 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47694 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47695 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47696 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47697 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47698 بازرگانيمديريت  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47699 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47700 مديريت صنعتي 30

 واحد كوهدشت - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44977 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44978 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44979 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44980 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44981 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44982 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44983 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47701 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47702 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47703 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47704 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47705 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47706 مديريت دولتي 30

 واحد نورآباد دلفان - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44984 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44985 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44986 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44987 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44988 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44989 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44990 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44991 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44992 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   47707 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47708 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47709 روانشناسي 30

 واحد نورآباد دلفان -دانشگاه پيام نور استان لرستان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  47711 علوم ورزشي 30
 با سوابق تحصيليصرفا   47712 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47713 مديريت صنعتي 30

 مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  44993 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44994 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  44995 حقوق 45
 سوابق تحصيليصرفا با   44996 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44997 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44998 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  44999 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45000 علوم قرآن و حديث 45
 تحصيليصرفا با سوابق   45001 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47714 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47715 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47716 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47718 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47719 علوم ورزشي 48
 سوابق تحصيليصرفا با   47720 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47721 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47722 مديريت دولتي 30

 مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 با آزمون  40333 حقوق  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  45002 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45003 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45004 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45005 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45006 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45007 علوم تربيتي 72
 تحصيلي صرفا با سوابق  45008 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45009 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45010 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47723 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47725 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47726 روانشناسي 48
 تحصيلي صرفا با سوابق  47728 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47729 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47730 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47731 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47732 مديريت صنعتي 30

 مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45011 تعاون برنامه ريزي اجتماعي و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45012 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45013 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45014 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45015 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45016 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45017 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45018 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45019 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45020 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45021 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45022 كالم اسالميفلسفه و  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45023 مددكاري اجتماعي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47733 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47735 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47736 روانشناسي 30
 سوابق تحصيليصرفا با   47739 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47740 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47741 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47742 مديريت امور گمركي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47743 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47744 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47745 مديريت صنعتي 30

 مركز تنكابن -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45024 جغرافيا  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45025 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45026 علوم قرآن و حديث 45
 سوابق تحصيليصرفا با   45027 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47746 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47747 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47748 مديريت بازرگاني 30

 مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 تحصيلي صرفا با سوابق  45028 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45029 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45030 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45031 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45032 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45033 علوم تربيتي 72
 با سوابق تحصيليصرفا   45034 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45035 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45036 مددكاري اجتماعي 45



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  157 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  47749 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47751 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47752 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47754 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47755 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47756 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47757 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47758 مديريت صنعتي 30

 مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 با آزمون  40334 حقوق  50
 با آزمون  47759 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45037 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45038 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45039 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45040 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45041 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45042 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45043 روزنامه نگاري 45
 تحصيليصرفا با سوابق   45044 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45045 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45046 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45047 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45048 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  45049 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45050 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47760 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47762 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47765 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47766 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47767 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47768 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47769 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47770 مديريت صنعتي 30

 مركز محمود آباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45051 حقوق  45
 سوابق تحصيليصرفا با   45052 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45053 روزنامه نگاري 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45054 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45055 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45056 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47771 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47772 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47773 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47774 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47775 مديريت بازرگاني 30

 واحد بندپي غربي -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45057 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45058 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45059 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45060 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45061 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47776 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47778 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47779 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47780 مديريت صنعتي 30

 واحد بهنمير -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45062 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45063 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45064 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47781 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47782 مديريت بازرگاني 30

 واحد پل سفيد -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45065 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45066 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45067 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45068 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45069 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45070 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 سوابق تحصيلي صرفا با  47783 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47784 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47785 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47786 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47787 مديريت دولتي 30

 واحد جويبار -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45071 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45072 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45073 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45074 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47788 حسابداري 30

 واحد چمستان -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45075 حقوق  45

 واحد چمستان -دانشگاه پيام نور استان مازندران   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  45076 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47789 حسابداري 30
 با سوابق تحصيلي صرفا  47790 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47791 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47792 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47793 مديريت صنعتي 30

 واحد رينه -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45077 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45078 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45079 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45080 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47794 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47795 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47796 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47797 ورزشيعلوم  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47798 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47799 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47800 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47801 مديريت صنعتي 30

 زيرآبواحد  -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45081 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45082 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45083 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45084 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45085 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45086 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47802 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47803 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47804 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47805 مديريت بازرگاني 30
 سوابق تحصيليصرفا با   47806 مديريت دولتي 30

 واحد قائم شهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45087 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45088 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45089 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45090 روابط عمومي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45091 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45092 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45093 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45094 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45095 مددكاري اجتماعي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45096 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47807 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47808 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47809 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47810 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47811 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47812 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47813 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47814 مديريت صنعتي 30

 واحد كله بست -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45097 تاريخ  45
 تحصيليصرفا با سوابق   45098 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45099 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45100 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45101 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47815 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47816 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47817 مديريت صنعتي 30

 واحد نكا -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45102 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45103 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45104 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45105 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47818 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47819 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47820 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47821 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47822 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47823 مديريت صنعتي 30

 واحد نوشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45106 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45107 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45108 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47824 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47825 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47826 گردشگري 30

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 با آزمون  47827 حسابداري  30
 با آزمون  47828 روانشناسي 30
 با آزمون  47829 مديريت بازرگاني 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  158 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  45109 اديان و عرفان 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45110 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45111 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45112 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45113 تربيتيعلوم  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45114 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45115 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  45116 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45117 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47830 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47834 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47835 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47836 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47837 مديريت صنعتي 30

 مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45118 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45119 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45120 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45121 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45122 علوم تربيتي 72
 تحصيليصرفا با سوابق   45123 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45124 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45125 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45126 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47838 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47840 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47841 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47842 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47843 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47844 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47845 مديريت صنعتي 30

 دليجانمركز  -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45127 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45128 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45129 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45130 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45131 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45132 و حديثعلوم قرآن  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45133 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47846 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47847 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47848 روانشناسي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   47851 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47852 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47853 مديريت صنعتي 30

 مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45134 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45135 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45136 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45137 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45138 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45139 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45140 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45141 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45142 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47854 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47856 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47857 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47858 علوم ورزشي 30
 سوابق تحصيليصرفا با   47859 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47860 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47861 مديريت صنعتي 30

 مركز شازند -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45143 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45144 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45145 تمدن ملل اسالميتاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45146 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45147 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45148 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45149 علوم تربيتي 72
 تحصيلي صرفا با سوابق  45150 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45151 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45152 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45153 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47862 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47863 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47864 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47865 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47866 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47867 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47868 مديريت صنعتي 30

  محالتمركز  -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  45154 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45155 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45156 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45157 حقوق 45
 سوابق تحصيليصرفا با   45158 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45159 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47869 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47870 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47871 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47872 گردشگري 30
 با سوابق تحصيليصرفا   47873 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47874 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47875 مديريت صنعتي 30

 واحد اشتيان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45160 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47876 اقتصاد 30
 سوابق تحصيليصرفا با   47877 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47878 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47879 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47880 مديريت صنعتي 30

 واحد تفرش -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45161 جامعه شناسي  45
 سوابق تحصيلي صرفا با  45162 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45163 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45164 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45165 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45166 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47881 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47882 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47883 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47884 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47885 مديريت صنعتي 30

 )نوبران( واحد غرق آباد -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 سوابق تحصيليصرفا با   45167 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45168 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47886 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47887 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47888 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47889 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47890 مديريت صنعتي 30

 واحد فرمهين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45169 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45170 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45171 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45172 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45173 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45174 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47891 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47893 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47894 روانشناسي 30
 سوابق تحصيليصرفا با   47895 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47896 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47897 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47898 مديريت صنعتي 30

 )چهار چشمه(واحد قورچي باشي -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45175 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47899 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47900 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47901 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47902 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47903 مديريت صنعتي 30

 كميجانواحد  -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45176 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45177 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45178 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45179 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45180 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45181 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47904 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47905 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47906 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47907 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47908 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47909 مديريت صنعتي 30

 واحد ميالجرد -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45182 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45183 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47910 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47911 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47912 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47913 گردشگري 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  159 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 واحد ميالدجرد -دانشگاه پيام نور استان مركزي   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  47914 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47915 مديريت صنعتي 30

 مركز بندرعباس - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 با آزمون  47916 حسابداري  30
 با آزمون  47917 روانشناسي 30
 با آزمون  47918 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  47919 مديريت دولتي 30
 با آزمون  47920 مديريت صنعتي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   45184 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45185 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45186 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45187 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45188 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45189 حقوق 45
 با سوابق تحصيليصرفا   45190 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45191 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45192 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45193 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47921 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47924 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47925 گردشگري 30

 مركز بندر لنگه - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45194 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45195 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45196 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45197 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45198 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  47926 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47927 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47928 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47929 مديريت بازرگاني 30
 تحصيليصرفا با سوابق   47930 مديريت صنعتي 30

 مركز بين المللي كيش - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45199 جغرافيا  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45200 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45201 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  47931 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47932 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47933 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47934 مديريت بازرگاني 30

 مركز ميناب - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45202 جغرافيا  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45203 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45204 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45205 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45206 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47935 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47937 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47938 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  47940 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47941 مديريت دولتي 30

 واحد ابوموسي - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45207 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47942 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47943 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47944 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47945 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47946 مديريت دولتي 30

 واحد بستك - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45208 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 تحصيليصرفا با سوابق   45209 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45210 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45211 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45212 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45213 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47947 حسابداري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   47948 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47949 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47950 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47951 مديريت صنعتي 30

 واحد بندر جاسك - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45214 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45215 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45216 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45217 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47952 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47953 مديريت بازرگاني 30

 خميرواحد بندر  - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45218 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45219 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45220 زبان و ادبيات عربي 45

 واحد بندر خمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  45221 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45222 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47954 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47955 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47956 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47957 مديريت صنعتي 30

 پارسيان  واحد  - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45223 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45224 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47958 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47959 روانشناسي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   47960 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47961 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47962 مديريت صنعتي 30

 واحد حاجي آباد - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45225 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45226 حقوق 45
 تحصيليصرفا با سوابق   47963 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47964 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47965 مديريت دولتي 30

 واحد دهبارز - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45227 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45228 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45229 شناسيجامعه  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45230 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45231 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45232 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45233 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   45234 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47966 روانشناسي 30

 واحد سيريك - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  47967 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47968 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47969 مديريت دولتي 30

 واحد فين - هرمزگان دانشگاه پيام نور استان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45235 زبان و ادبيات فارسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47970 روانشناسي 30

 واحد قشم - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45236 تاريخ  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45237 جغرافيا 45
 سوابق تحصيليصرفا با   45238 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45239 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45240 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45241 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47971 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47973 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47975 ورزشيعلوم  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47976 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47977 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47978 مديريت صنعتي 30

 مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 سوابق تحصيليصرفا با   45242 تاريخ تمدن ملل اسالمي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45243 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45244 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45245 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45246 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45247 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45248 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47979 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47980 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47981 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47984 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47985 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47986 دولتيمديريت  30

 مركز بهار -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45249 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45250 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45251 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45252 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45253 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45254 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45255 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45256 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47987 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47989 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47990 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47991 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47992 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47993 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47994 مديريت صنعتي 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  160 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  مركز تويسركان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  45257 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45258 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45259 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45260 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45261 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45262 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45263 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45264 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   45265 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45266 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  47995 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  47997 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  47998 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  48000 مديريت بازرگاني 30
 سوابق تحصيليصرفا با   48001 مديريت دولتي 30

 مركز رزن -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45267 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45268 تاريخ تمدن ملل اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45269 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45270 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45271 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45272 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45273 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45274 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45275 علوم سياسي 45
 با سوابق تحصيليصرفا   45276 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45277 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45278 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48002 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48004 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48005 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  48008 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48009 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48010 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48011 مديريت صنعتي 30

 مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 سوابق تحصيليصرفا با   45279 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  14
 صرفا با سوابق تحصيلي  45280 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45281 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45282 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45283 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45284 علوم تربيتي 72
 با سوابق تحصيلي صرفا  45285 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45286 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48012 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  48013 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48014 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48016 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48017 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48018 مديريت دولتي 30

 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45287 جغرافيا  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45288 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45289 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45290 تربيتيعلوم  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45291 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45292 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48019 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48021 حسابداري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   48022 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48023 علم اطالعات و دانش شناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48024 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48025 مديريت صنعتي 30

 مركز نهاوند -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 تحصيليصرفا با سوابق   45293 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45294 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45295 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45296 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45297 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45298 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45299 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48026 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48028 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48029 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48030 مديريت بازرگاني 30

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 آزمونبا   40335 حقوق  50
 با آزمون  48031 حسابداري 30
 با آزمون  48032 روانشناسي 30
 با آزمون  48033 مديريت بازرگاني 30
 با آزمون  48034 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45300 اديان و عرفان 45

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  45301 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45302 تاريخ تمدن ملل اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  45303 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45304 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45305 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45306 سياسيعلوم  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45307 علوم قرآن و حديث 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  45308 فقه و مباني حقوق اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  45309 فلسفه و كالم اسالمي 54
 صرفا با سوابق تحصيلي  45310 مشاوره 45
 سوابق تحصيليصرفا با   48035 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48039 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  48040 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48041 مديريت صنعتي 30

 واحد دمق -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45311 جامعه شناسي  45
 سوابق تحصيليصرفا با   45312 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45313 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45314 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45315 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45316 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45317 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48042 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48043 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48044 مديريت بازرگاني 30

 واحد صالح آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45318 علوم تربيتي  45
 تحصيلي صرفا با سوابق  45319 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45320 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48045 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48046 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48047 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48048 مديريت صنعتي 30

 واحد فامنين -نور استان همدان دانشگاه پيام 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45321 جغرافيا  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45322 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45323 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45324 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45325 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48049 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48050 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48051 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48052 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48053 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48054 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48055 مديريت صنعتي 30

 واحد قروه درجزين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45326 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45327 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45328 علوم تربيتي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   45329 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45330 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48056 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48057 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48058 مديريت دولتي 30

 واحد قهاوند -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 تحصيلي صرفا با سوابق  45331 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45332 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48059 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  48060 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48061 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48062 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48063 مديريت دولتي 30

 واحد اللجين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45333 علوم تربيتي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48064 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  48066 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48067 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48068 مديريت بازرگاني 30

 مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45334 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45335 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45336 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45337 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45338 تربيتيعلوم  72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45339 علوم سياسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45340 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45341 مددكاري اجتماعي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48069 اقتصاد 24
 تحصيليصرفا با سوابق   48071 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48072 روانشناسي 30



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  161 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  48074 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  48075 گردشگري 30
 سوابق تحصيليصرفا با   48076 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48077 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48078 مديريت صنعتي 30

 )محل تحصيل عقدا(مركز اردكان  -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45342 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48079 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48080 بازرگانيمديريت  30

 مركز بافق -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45343 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45344 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45345 علوم تربيتي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   45346 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45347 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48081 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  48082 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48083 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  48084 گردشگري 30
 تحصيليصرفا با سوابق   48085 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48086 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48087 مديريت صنعتي 30

 مركز تفت -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45348 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45349 زبان و ادبيات فارسي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   45350 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45351 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45352 فلسفه و كالم اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48088 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48089 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48090 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48091 دانش شناسيعلم اطالعات و  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48092 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  48093 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48094 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48095 مديريت دولتي 30
 تحصيليصرفا با سوابق   48096 مديريت صنعتي 30

 مركز رضوانشهر صدوق -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45353 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45354 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45355 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45356 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45357 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45358 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48097 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  48099 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48100 روانشناسي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  48102 علوم ورزشي 30
 با سوابق تحصيليصرفا   48103 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48104 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48105 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48106 مديريت صنعتي 30

 مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45359 اديان و عرفان  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45360 اجتماعي و تعاونبرنامه ريزي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45361 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45362 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45363 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45364 علوم سياسي 45
 سوابق تحصيليصرفا با   45365 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45366 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45367 مشاوره 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48107 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48109 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48110 روانشناسي 48
 با سوابق تحصيلي صرفا  48111 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48112 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48113 مديريت بازرگاني 30

 مركز مهريز -دانشگاه پيام نور استان يزد   ادامه
 نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  48114 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48115 مديريت صنعتي 30

 )محل تحصيل هرات(مركز مهريز  -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45368 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48116 گردشگري 30

 مركز ميبد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45369 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45370 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45371 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45372 زبان و ادبيات عربي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45373 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45374 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  48117 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48118 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48119 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48120 علوم ورزشي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48121 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48122 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48123 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48124 مديريت صنعتي 30

 مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 با آزمون  48125 روانشناسي  30
 صرفا با سوابق تحصيلي  45375 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45376 تاريخ 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45377 جامعه شناسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45378 جغرافيا 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45379 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45380 زبان و ادبيات فارسي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45381 علوم تربيتي 72
 صرفا با سوابق تحصيلي  45382 علوم سياسي 45
 تحصيليصرفا با سوابق   45383 علوم قرآن و حديث 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45384 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48126 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48127 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48130 علوم ورزشي 48
 صرفا با سوابق تحصيلي  48131 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48132 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48133 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48134 مديريت صنعتي 30

 واحد ابركوه -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45385 جامعه شناسي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45386 جغرافيا 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45387 حقوق 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45388 علوم تربيتي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48135 اقتصاد 24
 صرفا با سوابق تحصيلي  48137 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48138 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48139 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48140 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48141 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48142 مديريت صنعتي 30

 واحد زارچ -دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45389 حقوق  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  45390 فقه و مباني حقوق اسالمي 45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48143 اقتصاد 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48144 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48145 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48146 گردشگري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48147 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48148 مديريت صنعتي 30

 واحد مروست -پيام نور استان يزد دانشگاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  45391 علوم تربيتي  45
 صرفا با سوابق تحصيلي  48149 حسابداري 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48150 روانشناسي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48151 مديريت بازرگاني 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48152 مديريت دولتي 30
 صرفا با سوابق تحصيلي  48153 مديريت صنعتي 30

 
 
 

  

  
  



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  162 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  نيمه متمركزهاي تحصيلي  شتهر
متمركز در فصل اول و همچنـين شـرايط و ضـوابط عمـومي و اختصاصـي       هاي نيمه براي اطالع از شرايط و ضوابط و نحوه گزينش رشتهاوطلبان د :تذكر خيلي مهم

  .مراجعه نمايند) مندرج در سايت اين سازمان(ها  در بخش پيوست، مندرج ها پيوستهاي پذيرنده به بخش  دانشگاه
 دانشگاه اطالعات و امنيت ملي

پذيرشجنس  توضيحات ظرفيت پذيرش 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل عنوان رشته نيمسال

 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 18611 امنيت اطالعات - 30 - مرد
 با آزمون روزانه 18612 امنيت اقتصادي - 30 - مرد
 با آزمون روزانه 18613 الملل امنيت بين - 30 - مرد
 با آزمون روزانه 18614 امنيت نرم - 30 - مرد
 با آزمون روزانه 18615 پژوهشگري امنيت - 30 - مرد
 با آزمون روزانه 18617 حفاظت اطالعات - 90 - مرد
 با آزمون روزانه 18618 ضد تروريسم - 30 - مرد
 با آزمون روزانه 18619 علوم فني امنيت - 30 - مرد
 با آزمون روزانه 18663 ارتباطات فناوري اطالعات و - 30 - مرد

 قم -مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه 
 با آزمون روزانه 18664 مربيگري عقيدتي - 12 - مرد
 با آزمون روزانه 18616 تربيت مروج سياسي - 12 - مرد

  
  :ـ رشته علوم ورزشي

  : ها و مراكز آموزش عالي در دانشگاه ورزشي  علوم   رشته  شرايط و ضوابط اختصاصي
  .باال  سانتيمتر به 158  خواهران  باال و براي  سانتيمتر به 165  برادران  قد براي  طول  حداقل -1
  .باشند مي مستثني) قد(در مورد مذكور   ملي  تيم  قهرمانان -2
  ).هفت دهم( 10/7 ديد چشم  حداقل -3
  .گواهي تندرستيداشتن سالمت جسماني و ارائه  -4
  .خواهد شد  اعمالهاي پذيرش با آزمون اين رشته  كدرشته محل  نهايي  در گزينش  4  با ضريب  درس  يك  عنوان  به  عملي  آزمون  نمره -5
 

ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال

 اول دوم زن مرد
 با آزمون روزانه 18620 دانشگاه اراك - 48 24 24
 با آزمون روزانه 18621 دانشگاه اروميه - 30 15 15
 با آزمون روزانه 18622 دانشگاه اصفهان - 15 زن -
 با آزمون روزانه 18623 دانشگاه اصفهان - 15 - مرد
 با آزمون روزانه 18624 )ويژه خواهران( تهران -) س(دانشگاه الزهرا  - 27 زن -
 با آزمون روزانه 18625 دانشگاه ايالم - 18 9 9
 با آزمون روزانه 18626 دانشگاه بجنورد - 60 زن مرد
 با آزمون روزانه 18627 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  - 24 12 12
 با آزمون روزانه 18628 دانشگاه بيرجند - 36 12 24
 با آزمون روزانه 18629 قزوين -) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين - 24 12 12
 با آزمون روزانه 18630 دانشگاه تبريز - 22 11 11
 با آزمون روزانه 18631 دانشگاه تهران - 36 زن مرد
 با آزمون روزانه 18632 دانشگاه جهرم - 24 12 12
 با آزمون روزانه 18633 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  - 20 10 10
 با آزمون روزانه 18634 )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي  - 24 زن -
 با آزمون روزانه 18635 )محل تحصيل كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي  - 24 - مرد
 با آزمون روزانه 18636 دانشگاه دامغان - 21 زن مرد
 با آزمون روزانه 18637 كرمانشاه -دانشگاه رازي  - 36 18 18
 با آزمون روزانه 18638 دانشگاه زابل - 24 زن مرد
 با آزمون روزانه 18639 دانشگاه زنجان - 40 20 20
 با آزمون روزانه 18640 دانشگاه سمنان - 45 زن مرد
 با آزمون روزانه 18641 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  - 36 18 18
 با آزمون روزانه 18642 دانشگاه شهركرد - 20 10 10
 با آزمون روزانه 18643 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  - 42 21 21
 با آزمون روزانه 18644 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  - 22 11 11
 با آزمون روزانه 18645 اهواز - چمراندانشگاه شهيد  - 36 18 18
 با آزمون روزانه 18646 تبريز -مدني آذربايجان  دانشگاه شهيد - 30 15 15
 با آزمون روزانه 18647 دانشگاه شيراز - 18 9 9
 با آزمون روزانه 18648 دانشگاه صنعتي شاهرود - 14 7 7

 با آزمون روزانه 18649 دانشگاه فردوسي مشهد - 24 12 12
 با آزمون روزانه 18650 دانشگاه قم - 42 21 21
 با آزمون روزانه 18651 دانشگاه كاشان - 9 - مرد

 با آزمون روزانه 18652 دانشگاه كاشان - 9 زن - محل تحصيل پرديس خواهران
 با آزمون روزانه 18653 سنندج -دانشگاه كردستان  - 27 14 13
 با آزمون روزانه 18654 رشت -دانشگاه گيالن  - 60 30 30
 با آزمون روزانه 18655 خرم آباد -دانشگاه لرستان  - 27 زن مرد
 با آزمون روزانه 18656 بابلسر -دانشگاه مازندران  - 36 18 18
 با آزمون روزانه 18657 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  - 48 24 24

 با آزمون روزانه 18658 دانشگاه نيشابور - 18 9 9 
 با آزمون روزانه 18659 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر - 24 زن -
 با آزمون روزانه 18660 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  - 18 9 9

 با آزمون روزانه 18661 دانشگاه يزد - 24 12 12
 با آزمون روزانه 18662 مركز آموزش عالي كاشمر - 48 24 24
 با آزمون نوبت دوم 18665 دانشگاه اصفهان - 6 زن -
 با آزمون نوبت دوم 18666 اصفهاندانشگاه  - 6 - مرد
 با آزمون نوبت دوم 18667 )ويژه خواهران(تهران  -) س(دانشگاه الزهرا  - 7 زن -
 با آزمون نوبت دوم 18668 دانشگاه تبريز - 14 7 7



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  163 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  :رشته علوم ورزشي  ادامهـ 
ظرفيت پذيرش جنس پذيرش توضيحات

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نيمسال
 با آزمون نوبت دوم 18669 دانشگاه دامغان - 6 زن مرد
 با آزمون نوبت دوم 18670 دانشگاه زنجان - 8 4 4
 با آزمون نوبت دوم 18671 دانشگاه شهركرد - 2 1 1
 با آزمون نوبت دوم 18672 كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  - 12 6 6
 با آزمون نوبت دوم 18673 دانشگاه صنعتي شاهرود - 10 5 5
 با آزمون نوبت دوم 18674 دانشگاه فردوسي مشهد - 12 6 6
 با آزمون نوبت دوم 18675 دانشگاه كاشان - 4 - مرد

 با آزمون نوبت دوم 18676 دانشگاه كاشان - 4 زن - محل تحصيل پرديس خواهران
 با آزمون نوبت دوم 18677 رشت -دانشگاه گيالن  - 24 12 12
 با آزمون نوبت دوم 18678 بابلسر –دانشگاه مازندران  - 24 12 12

 با آزمون نوبت دوم 18679 دانشگاه نيشابور - 12 6 6 

  
  

 )ويژه داوطلبان آزاد(دانشگاه فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و متمركز  نيمهتحصيلي  هاي رشته
  :خيلي مهم اتتذكر

لذا داوطلباني كـه در جلسـه آزمـون شـركت     . باشد مي» با آزمون«هاي تحصيلي نيمه متمركز دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان  نحوه پذيرش در رشته -1
  .باشند ها نمي اند، مجاز به انتخاب اين كدرشته محل ننموده

  .باشد مي) ماهبهمن ( دومدانشگاه فرهنگيان در نيمسال دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و نيمه متمركز هاي  ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -2
  .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 -3
هاي مربوط به اسـتان   محل تمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -4

ابتدا داوطلبان ) محل نوشته شده است  كدرشتهاين موضوع در مقابل (هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است  محل  باشند اما در كدرشته خود مي
محل اخذ مـدرك تحصـيلي   «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«) يا بخش(شهر   4از ) يا بخش(شهر  2حداقل (هايي كه داراي اولويت هستند  ها يا بخش بومي آن شهر

شوند و در صورتي كـه   پذيرش مي) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) يا بخش(ر با شه» محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »سال ماقبل آخر
شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يـا بخـش منـدرج در محـل     . شود ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز پذيرش انجام مي

 .اخذ خواهد شد» محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / لپرديس محل تحصيدانشگاه يا « خدمت ستون 
منـدرج  هاي مزبور  دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از فرهنگيان تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه دانشگاه تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -5

  .مطلع گردند) مندرج در سايت اين سازمان(ها  در بخش پيوست
هـا   در بخـش پيوسـت   منـدرج  ضوابط و شرايط به توجه با بايست ميفرهنگيان،   دانشگاهدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و  تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -6

 اسـامي  اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي حلم  رشته انتخاب به نسبت، )مندرج در سايت اين سازمان(
 طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزارپنجاه و پنج( 000/55 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند
  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هاي كارت

  :آموزش تربيت بدنيعلوم ورزشي و    رشته  شرايط و ضوابط اختصاصي
  .باال  سانتيمتر به 158  خواهران  باال و براي  سانتيمتر به 165  برادران  قد براي  طول  حداقل -1
  .باشند مي مستثني) قد(در مورد مذكور   ملي  تيم  قهرمانان -2
  ).هفت دهم( 10/7 ديد چشم  حداقل -3
  .داشتن سالمت جسماني و ارائه گواهي تندرستي -4
  .خواهد شد  اعمالها  هاي پذيرش با آزمون اين رشته كدرشته محل  نهايي  گزينش در  4  با ضريب  درس  يك  عنوان  به  عملي  آزمون  نمره -5

  
 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي

كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / دانشگاه يا پرديس محل تحصيل
 محل

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت نظركهريزي/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغهاولويت / پرديس شهيد رجايي اروميه 26823 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت آذرشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26824 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت صوفيان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ اروميه پرديس شهيد رجايي 26825 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خسروشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26826 

آموزش تربيت بدني 1 مرد آذربايجان شرقي -محل خدمت عشايري /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/ شهيد رجايي اروميهپرديس  26827 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خاروانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26828 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت مراغه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26829 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اهر/سراب اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر،/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26830 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خواجه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26831 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت شبستر/جلفااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، / پرديس شهيد رجايي اروميه 26832 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اسكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26833 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت جلفا/مرند، جلفااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، / پرديس شهيد رجايي اروميه 26834 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت گوگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26835 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت عجب شير/مراغه، بناب، عجب شير، ملكاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد رجايي اروميه 26836 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بناب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26837 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بستان اباد/داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريساولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي اروميه 26838 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت تيكمه داش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26839 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت كاغذكنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ رجايي اروميهپرديس شهيد  26840 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت تركمانچاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26841 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كندوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26842 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت نظركهريزي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26843 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت خسروشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ اروميهپرديس عالمه طباطبائي  26844 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كاغذكنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26845 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت مراغه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/ اروميهپرديس عالمه طباطبائي  26846 
بدني آموزش تربيت 1 زن محل خدمت هشترود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26847 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت اسكو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26848 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت گوگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26849 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت تسوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26850 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بستان اباد/هريساولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، / پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26851 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ايلخچي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26852 



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  164 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / تحصيلدانشگاه يا پرديس محل 

 محل
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26923 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت شاهين دژ/داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاباولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي اروميه 26924 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سيلوانا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26925 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت صوماي برادوست/بومي شهرستان اروميهاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد رجايي اروميه 26926 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت چالدران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26927 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت مهاباد/داوطلبان بومي شهرستان مهاباداولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي اروميه 26928 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت چايپاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26929 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بوكان/شهرستان بوكاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد رجايي اروميه 26930 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت مياندوآب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26931 
آموزش تربيت بدني 1 مرد خدمت انزلمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26932 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت چايپاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26933 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت چالدران/چالدران اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط،/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26934 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت خوي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26935 

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت نمين/داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي اروميه 26979 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ارشق/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26980 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بيله سوار/داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس آباداولويت پذيرش با / پرديس شهيد رجايي اروميه 26981 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خلخال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26982 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت پارس آباد/با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس آباداولويت پذيرش / پرديس شهيد رجايي اروميه 26983 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اصالندوز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس آباد/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26984 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت مشكين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/ اروميهپرديس شهيد رجايي  26985 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26986 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خورش رستم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ شهيد رجايي اروميهپرديس  26987 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت قشالقدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس آباد/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26988 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اردبيل ناحيه يك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس شهيد رجايي اروميه 26989 

آموزش تربيت بدني 1 زن ناحيه يك محل خدمت اردبيل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26990 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت قشالقدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيله سوار، پارس آباد/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26991 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت هير/نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، / پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26992 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت نمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26993 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت پارس آباد/شهرستانهاي بيله سوار، پارس آباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26994 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت خلخال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26995 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت اردبيل ناحيه دو/داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعيناولويت پذيرش با / پرديس عالمه طباطبائي اروميه 26996 

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
محـل خـدمت/لنجـان  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان،     / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش تربيت بدني 1 مرد جرقويه سفلي 27071 
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش تربيت بدني 1 مرد پيربكران 27072 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت مباركه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم /پرديس شهيد باهنر اصفهان 27073 
بدنيآموزش تربيت  1 مرد محل خدمت اردستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27074 
محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريـدن، فريدونشـهر، گلپايگـان، بـويين و مياندشـت     / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش تربيت بدني 1 مرد گلپايگان 27075 
محل خدمت خمينـي/اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش تربيت بدني 1 مرد شهر 27076 

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      / پرديس شهيد باهنر اصفهان
آموزش تربيت بدني 1 مرد فالورجان 27077 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سميرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27078 
آموزش تربيت بدني 2 مرد محل خدمت كاشان/اردستان، نطنزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، / پرديس شهيد باهنر اصفهان 27079 
محل خدمت برخوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان آموزش تربيت بدني 1 مرد 27080 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت نائين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27081 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت نطنز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27082 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ميمه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27083 
محـل خـدمت/ميمـه، برخـوار، خمينـي شـهر، فالورجـان، لنجـان      اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو / پرديس شهيد باهنر اصفهان

آموزش تربيت بدني 1 مرد جرقويه عليا 27084 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت شهرضا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27085 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت نجف آباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد /پرديس شهيد باهنر اصفهان 27086 
بدنيآموزش تربيت  1 مرد محل خدمت آران وبيدگل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27087 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت نجف آباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27088 
محـل خـدمت/خميني شهر، فالورجان، لنجان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار،/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه

آموزش تربيت بدني 1 زن ميمه 27089 

محل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
آموزش تربيت بدني 1 زن گلپايگان 27090 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت آران وبيدگل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس  27091 

محـل خـدمت/خميني شهر، فالورجان، لنجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
آموزش تربيت بدني 1 زن فوالدشهر 27092 

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
آموزش تربيت بدني 1 زن خميني شهر 27093 

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر، فالورجان، لنجان/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه
آموزش تربيت بدني 1 زن شاهين شهر 27094 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كاشان/آران و بيدگل، اردستان، نطنز اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان،/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27095 
 مخصوص داوطلبان بومي استان البرز

 18680 علوم ورزشي 5 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 18681 علوم ورزشي 5 مرد 4ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت 

 18684 علوم ورزشي 1 زن 4ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 18686 علوم ورزشي 1 زن 3ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

تربيت بدنيآموزش  3 مرد 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس دكتر شريعتي ساري 27135 
آموزش تربيت بدني 2 مرد محل خدمت ساوجبالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس دكتر شريعتي ساري 27136 
آموزش تربيت بدني 2 مرد محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ پرديس دكتر شريعتي ساري 27137 
آموزش تربيت بدني 2 مرد محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس دكتر شريعتي ساري 27138 
آموزش تربيت بدني 3 مرد 2ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس دكتر شريعتي ساري 27139 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت نظرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس نسيبه تهران 27140 
تربيت بدنيآموزش  1 زن محل خدمت اشتهارد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/ پرديس نسيبه تهران 27141 
آموزش تربيت بدني 1 زن 2ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس نسيبه تهران 27142 



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  165 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

  البرزمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / دانشگاه يا پرديس محل تحصيل

 محل
آموزش تربيت بدني 1 زن 1ناحيه . محل خدمت كرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/ پرديس نسيبه تهران 27143 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ساوجبالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/ پرديس نسيبه تهران 27144 

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت مهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/ اراك) س(پرديس زينب كبري 27187 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت چرداول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چرداول/ اراك) س(پرديس زينب كبري 27188 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ايالم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/ اراك) س(پرديس زينب كبري 27189 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت مهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/ پرديس شهيد مدرس سنندج 27190 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت دهلران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/ پرديس شهيد مدرس سنندج 27191 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت آبدانان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/ پرديس شهيد مدرس سنندج 27192 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ايالم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/ پرديس شهيد مدرس سنندج 27193 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ايوان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/ پرديس شهيد مدرس سنندج 27194 

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت شبانكاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ بوشهرالهدي صدر  پرديس بنت 27235 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت جم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27236 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بندرريگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ صدر بوشهرالهدي  پرديس بنت 27237 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت عسلويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27238 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ديلم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27239 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت گناوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27240 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كنگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر بنتپرديس  27241 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت سعدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27242 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت تنگستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27243 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت دلوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27244 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت دشتستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27245 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بردخون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27246 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كاكي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27247 
تربيت بدنيآموزش  1 زن محل خدمت خارك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27248 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت دشتي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27249 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27250 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 27251 

آموزش تربيت بدني 1 مرد عسلويهمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27252 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت دشتستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27253 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت كاكي/ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27254 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ديلم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27255 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت دشتي/كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27256 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت شبانكاره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27257 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سعدآباد/دشتستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27258 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27259 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت تنگستان/بوشهر، تنگستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27260 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت دلوار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بوشهر، تنگستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27261 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بندرريگ/شهرستانهاي گناوه، ديلماولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27262 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت آبپخش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27263 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خارك/شهرستانهاي بوشهر، تنگستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27264 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت گناوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27265 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت كنگان/شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، ديراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27266 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت جم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، دشتي، كنگان، جم، دير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 27267 

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
 18682 علوم ورزشي 2 مرد 14منطقه .محل خدمت تهران /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 18683 علوم ورزشي 3 مرد 15منطقه . محل خدمت تهران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 18685 علوم ورزشي 1 زن 14منطقه .محل خدمت تهران /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 18687 علوم ورزشي 2 زن 15منطقه .محل خدمت تهران /شهرستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت رودهن/شهرري، فشاپويه، كهريزك 27342 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
آموزش تربيت بدني 1 مرد 1محل خدمت شهر ري ناحيه /شهرري، فشاپويه، كهريزك 27343 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اسالمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ تهرانپرديس شهيد چمران  27344 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت چهاردانگه/اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، / پرديس شهيد چمران تهران 27345 
آموزش تربيت بدني 1 مرد 2محل خدمت بهارستان /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران 27346 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،اولويت / پرديس شهيد چمران تهران
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت فيروزكوه/شهرري، فشاپويه، كهريزك 27347 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت شهريار/قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، / پرديس شهيد چمران تهران 27348 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت قرچك/شهرري، فشاپويه، كهريزك 27349 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت جواد آباد/شهرري، فشاپويه، كهريزك 27350 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت فشافويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ تهرانپرديس شهيد چمران  27351 
پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك،       / پرديس شهيد چمران تهران
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت پيشوا/شهرري، فشاپويه، كهريزك 27352 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
آموزش تربيت بدني 1 مرد 2خدمت شهر ري ناحيه محل /شهرري، فشاپويه، كهريزك 27353 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت پاكدشت/شهرري، فشاپويه، كهريزك 27354 
آموزش تربيت بدني 1 مرد 17منطقه .محل خدمت تهران /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران 27355 
آموزش تربيت بدني 1 مرد خدمت رباط كريممحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران 27356 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت كهريزك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران 27357 
بومي شهرستانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،اولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد چمران تهران
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت پرديس/شهرري، فشاپويه، كهريزك 27358 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت شهرقدس/بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، / پرديس شهيد چمران تهران 27359 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
تربيت بدنيآموزش  1 مرد محل خدمت ورامين/شهرري، فشاپويه، كهريزك 27360 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكـوه، دماونـد، رودهـن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد،/ پرديس شهيد چمران تهران
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت دماوند/شهرري، فشاپويه، كهريزك 27361 
آموزش تربيت بدني 1 مرد 1محل خدمت بهارستان /پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت / پرديس شهيد چمران تهران 27362 
تربيت بدنيآموزش  1 مرد 18منطقه .محل خدمت تهران /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران 27363 
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 تهرانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / دانشگاه يا پرديس محل تحصيل

 محل
آموزش تربيت بدني 1 مرد 16منطقه .تهران محل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس شهيد چمران تهران 27364 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس شهيد چمران تهران 27365 
آموزش تربيت بدني 2 مرد 19منطقه .محل خدمت تهران /بومي شهرستانهاي تهران، شميراناتاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد چمران تهران 27366 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد، شـهرري،/ پرديس نسيبه تهران
آموزش تربيت بدني 1 زن 1ناحيه  محل خدمت شهر ري/فشاپويه، كهريزك 27367 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت اسالمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران 27368 
آموزش تربيت بدني 1 زن 1محل خدمت بهارستان /مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس نسيبه تهران 27369 
آموزش تربيت بدني 1 زن 2محل خدمت بهارستان /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران 27370 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد، شـهرري،/ پرديس نسيبه تهران
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت پاكدشت/فشاپويه، كهريزك 27371 

شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد، شـهرري،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس نسيبه تهران
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت پرديس/فشاپويه، كهريزك 27372 

پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد، شـهرري،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پـرديس، ورامـين، قرچـك،    / پرديس نسيبه تهران
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت دماوند/فشاپويه، كهريزك 27373 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت شهرقدس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران 27374 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت شهريار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ نسيبه تهرانپرديس  27375 

پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد، شـهرري،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پـرديس، ورامـين، قرچـك،    / پرديس نسيبه تهران
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت فيروزكوه/فشاپويه، كهريزك 27376 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كهريزك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران 27377 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت رباط كريم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ نسيبه تهرانپرديس  27378 

، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد، شـهرري،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پـرديس، ورامـين، قرچـك   / پرديس نسيبه تهران
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ورامين/فشاپويه، كهريزك 27379 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت مالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران 27380 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت فشافويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ نسيبه تهرانپرديس  27381 

آموزش تربيت بدني 2 زن 19منطقه .محل خدمت تهران /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران 27382 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد، شـهرري،/ پرديس نسيبه تهران
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت پيشوا/فشاپويه، كهريزك 27383 

داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد، شـهرري، اولويت پذيرش با/ پرديس نسيبه تهران
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت جواد آباد/فشاپويه، كهريزك 27384 

پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد، شـهرري،اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، / پرديس نسيبه تهران
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت قرچك/فشاپويه، كهريزك 27385 

تربيت بدنيآموزش  1 زن محل خدمت چهاردانگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/ پرديس نسيبه تهران 27386 
آموزش تربيت بدني 1 زن 18منطقه .محل خدمت تهران /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران 27387 
آموزش تربيت بدني 1 زن 16منطقه .محل خدمت تهران /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ پرديس نسيبه تهران 27388 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد، شـهرري،/ پرديس نسيبه تهران
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت رودهن/فشاپويه، كهريزك 27389 

آموزش تربيت بدني 1 زن 17منطقه .محل خدمت تهران /داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات اولويت پذيرش با/ پرديس نسيبه تهران 27390 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پـرديس، ورامـين، قرچـك، پاكدشـت، پيشـوا، جوادآبـاد، شـهرري،/ پرديس نسيبه تهران
آموزش تربيت بدني 1 زن 2خدمت شهر ري ناحيه محل /فشاپويه، كهريزك 27391 

 بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت كوهرنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27456 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ناحيه يك/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بناولويت / پرديس شهيد باهنر اصفهان 27457 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت كيار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27458 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سامان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بناولويت / پرديس شهيد باهنر اصفهان 27459 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27460 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ميانكوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27461 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت فالرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27462 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت گندمان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن اولويت/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27463 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بلداجي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27464 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت الران/شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر اصفهان 27465 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت لردگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان/ پرديس شهيد باهنر اصفهان 27466 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت لردگان/شهرستان لردگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27467 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت اردل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27468 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت سامان/شهر كرد، سامان، بناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27469 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت گندمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27470 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت الران/كرد، سامان، بن اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27471 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27472 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كوهرنگ/شهرستانهاي كوهرنگ، فارساناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27473 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سربيشه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27506 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت نهبندان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27507 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت زيركوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27508 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سرايان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27509 
آموزش تربيت بدني 1 مرد خدمت دستگردانمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27510 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بشرويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27511 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خوسف/خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، / پرديس شهيد بهشتي مشهد 27512 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بيرجند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27513 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت درميان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناولويت / پرديس شهيد بهشتي مشهد 27514 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت قاين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27515 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت طبس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ بهشتي مشهدپرديس شهيد  27516 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت فردوس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس، سرايان، فردوس/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27517 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت زيركوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27518 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت خوسف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27519 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت نهبندان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبندان/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27520 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت درميان/بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27521 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت قاين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27522 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بيرجند/داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، نهبنداناولويت پذيرش با / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27523 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت صالح آباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27599 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت احمدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، كالت، بينالود/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27600 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خواف/زاوهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، / پرديس شهيد بهشتي مشهد 27601 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت جغتاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27602 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت تايباد/جاماولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت / پرديس شهيد بهشتي مشهد 27603 



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  167 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي  ادامه
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / دانشگاه يا پرديس محل تحصيل

 محل
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت جوين/شهرستانهاي جغتاي، جويناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 27604 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت جلگه رخ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27605 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت زاوه/داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد بهشتي مشهد 27606 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سرخس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت جام، سرخس/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27607 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت رشتخوار/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوهاولويت / پرديس شهيد بهشتي مشهد 27608 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت تايباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27609 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت سرخس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربيت جام، سرخس/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27610 
تربيت بدنيآموزش  1 زن محل خدمت زاوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27611 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت جوين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27612 
بدنيآموزش تربيت  1 زن محل خدمت جغتاي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27613 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت جلگه رخ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27614 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كدكن/زاوه اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار،/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27615 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت خواف/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27616 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كالت/شهرستان كالتاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27617 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت صالح آباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد، تربت جام/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27618 

  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ مشهدپرديس شهيد بهشتي  27665 

تربيت بدنيآموزش  1 مرد محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27666 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت مانه وسملقان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 27667 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت مانه وسملقان/وسملقان، رازوجرگالناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27668 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت رازو جرگالن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27669 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بجنورد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27670 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت اسفراين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27671 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت فاروج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ نژاد مشهد هاشميپرديس شهيد  27672 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت شيروان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27673 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت جاجرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/ نژاد مشهد هاشميپرديس شهيد  27674 
 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت صيدون/مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، / پرديس شهيد باهنر اراك 27765 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت شاوور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ پرديس شهيد باهنر اراك 27766 
محل خدمت رامهرمز/ شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر اراك آموزش تربيت بدني 1 مرد 27767 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت عشايري خوزستان/مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/ پرديس شهيد باهنر اراك 27768 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت آبادان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ پرديس شهيد باهنر اراك 27769 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ايذه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ پرديس شهيد باهنر اراك 27770 
آموزش تربيت بدني 1 مرد 4ناحيه .محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ پرديس شهيد باهنر اراك 27771 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت انديكا/هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليماناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، / پرديس شهيد باهنر اراك 27772 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اروندكنار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ پرديس شهيد باهنر اراك 27773 
آموزش تربيت بدني 1 مرد 1ناحيه .محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه /پرديس شهيد باهنر اراك 27774 
بدنيآموزش تربيت  1 مرد 2ناحيه .محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ پرديس شهيد باهنر اراك 27775 
محل خدمت بندرامام/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/ پرديس شهيد باهنر اراك

آموزش تربيت بدني 1 مرد خميني 27776 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت باغملك جانكي/ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي/ پرديس شهيد باهنر اراك 27777 
تربيت بدنيآموزش  1 مرد محل خدمت رامشير/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/ پرديس شهيد باهنر اراك 27778 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خرمشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ پرديس شهيد باهنر اراك 27779 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت دشت آزادگان/هويزه، خرمشهر، شادگاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، / پرديس شهيد باهنر اراك 27780 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ پرديس شهيد باهنر اراك 27781 
آموزش تربيت بدني 1 مرد 3ناحيه .محل خدمت اهواز/داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد باهنر اراك 27782 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ماهشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/ پرديس شهيد باهنر اراك 27783 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت مسجدسليمان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/ پرديس شهيد باهنر اراك 27784 

آموزش تربيت بدني 1 زن 1ناحيه .محل خدمت اهواز/كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27785 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27786 

محـل خـدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشـهر / اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس 
آموزش تربيت بدني 1 زن اميديه 27787 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت حميديه/باوي، حميديه اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز،/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27788 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت دزفول/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27789 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كارون/داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديهاولويت پذيرش با / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27790 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت شادگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27791 
آموزش تربيت بدني 1 زن 2ناحيه .محل خدمت اهواز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27792 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت آبادان/شادگان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر،/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 27793 

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خدابنده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ پرديس شهيد مدرس سنندج 27844 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ايجرود/شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد مدرس سنندج 27845 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت انگوران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد مدرس سنندج 27846 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سلطانيه/داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدرهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد مدرس سنندج 27847 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ماهنشان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد مدرس سنندج 27848 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سجاسرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ سنندجپرديس شهيد مدرس  27849 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت زنجانرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس شهيد مدرس سنندج 27850 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت طارم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/ سنندجپرديس شهيد مدرس  27851 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت افشار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/ پرديس شهيد مدرس سنندج 27852 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ابهر/بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدرهاولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد مدرس سنندج 27853 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت طارم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/ پرديس نسيبه تهران 27854 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ماهنشان/زنجان، ايجرود، ماهنشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس نسيبه تهران 27855 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت خرمدره/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس نسيبه تهران 27856 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بزينه رود/شهرستان خدابندهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس نسيبه تهران 27857 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت انگوران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/ پرديس نسيبه تهران 27858 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت افشار/خدابندهاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس نسيبه تهران 27859 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ابهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/ پرديس نسيبه تهران 27860 

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بيارجمند/با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامياولويت پذيرش / پرديس شهيد چمران تهران 27890 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت مهدي شهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران 27891 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ميامي/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامياولويت / پرديس شهيد چمران تهران 27892 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اميرآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ پرديس شهيد چمران تهران 27893 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سرخه/داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهراولويت پذيرش با / پرديس شهيد چمران تهران 27894 



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  168 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 سمنانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / حصيلدانشگاه يا پرديس محل ت

 محل
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت آرادان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ تهرانپرديس شهيد چمران  27895 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بسطام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد چمران تهران 27896 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت گرمسار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان /پرديس شهيد چمران تهران 27897 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ پرديس شهيد چمران تهران 27898 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت دامغان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ پرديس شهيد چمران تهران 27899 
آموزش تربيت بدني 2 مرد محل خدمت سمنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ پرديس شهيد چمران تهران 27900 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت گرمسار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27901 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت دامغان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27902 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بيارجمند/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامياولويت / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27903 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت سرخه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27904 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت سمنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر /نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27905 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بسطام/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27906 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت شاهرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ مشهد نژاد پرديس شهيد هاشمي 27907 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت آرادان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27908 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت مهدي شهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/ نژاد مشهد هاشميپرديس شهيد  27909 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ميامي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 27910 

  بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سرباز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 27985 
آموزش تربيت بدني 1 مرد زابلمحل خدمت /مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 27986 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بنت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 27987 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت راسك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 27988 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سراوان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 27989 
بدني آموزش تربيت 1 مرد محل خدمت زهك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 27990 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ميرجاوه/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 27991 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت نيكشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 27992 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ايرانشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 27993 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بزمان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 27994 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بمپور/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 27995 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بم پشت/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 27996 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ خواجه نصيرالدين طوسي كرمانپرديس  27997 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 27998 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ نصيرالدين طوسي كرمانپرديس خواجه  27999 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28000 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت هامون/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ طوسي كرمانپرديس خواجه نصيرالدين  28001 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28002 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت نوك آباد/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ كرمانپرديس خواجه نصيرالدين طوسي  28003 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت نصرت آباد/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28004 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت مهرستان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ كرمانپرديس خواجه نصيرالدين طوسي  28005 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28006 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت جالق/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28007 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت راسك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28008 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت سيب و سوران/و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان / پرديس شهيد باهنر كرمان 28009 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت هامون/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28010 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت زهك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28011 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت فنوج/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28012 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت سراوان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28013 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت دشتياري/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ شهيد باهنر كرمان پرديس 28014 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت قصرقند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28015 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت زابل/داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص / پرديس شهيد باهنر كرمان 28016 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت چابهار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28017 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ايرانشهر/بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و / پرديس شهيد باهنر كرمان 28018 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت خاش/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28019 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت الشار/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28020 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت نيكشهر/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28021 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت مهرستان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28022 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت هيرمند/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ شهيد باهنر كرمان پرديس 28023 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ميرجاوه/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28024 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت نوك آباد/داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانمخصوص / پرديس شهيد باهنر كرمان 28025 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت نيمروز/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28026 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بنجار/بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28027 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كنارك/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28028 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت نصرت آباد/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28029 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت دلگان/مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28030 

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت شيب كوه/فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28161 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت آباده طشك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28162 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بيضا/بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشتاولويت پذيرش با داوطلبان / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28163 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت گله دار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28164 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ششده وقره بالغ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28165 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت خفر/فيروزآباد، قير و كارزيناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28166 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت اقليد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28167 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت سرچهان/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28168 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت سده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28169 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كامفيروز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28170 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بوانات/بوانات، پاسارگاد، خرم بيداولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28171 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت فرگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28172 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ميمند/داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزيناولويت پذيرش با / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28173 
تربيت بدنيآموزش  1 زن محل خدمت الرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28174 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت قايميه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28175 
آموزش تربيت بدني 1 زن خدمت خنجمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28176 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت گراش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28177 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت اوز/گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، / الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28178 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ني ريز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28179 
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  فصل دوم  169 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 فارسمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / حصيليا پرديس محل تدانشگاه 

 محل
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت المرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 28180 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت گراش/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ طباطبائي بوشهرپرديس عالمه  28181 
تربيت بدني آموزش 1 مرد محل خدمت مهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28182 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت درودزن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28183 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت الرستان/خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28184 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ممسني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28185 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اشكنان/داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهراولويت پذيرش با / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28186 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ني ريز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28187 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت كازرون/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/ طباطبائي بوشهر پرديس عالمه 28188 
خـدمتمحـل  /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرسـتانهاي جهـرم، داراب، زريـن دشـت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين        / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

آموزش تربيت بدني 1 مرد فيروزآباد 28189 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت شيب كوه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28190 
محـل خـدمت/شهرسـتانهاي جهـرم، داراب، زريـن دشـت، فراشـبند، فيروزآبـاد، قيـر و كـارزين        اولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

آموزش تربيت بدني 1 مرد قيروكارزين 28191 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بيرم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28192 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اقليد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28193 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت جويم/مهر اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد،/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28194 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت عالمرودشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28195 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت فسا/شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28196 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت آباده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28197 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت فرگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ بوشهر پرديس عالمه طباطبائي 28198 
تربيت بدنيآموزش  1 مرد محل خدمت سده/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28199 
محـل خـدمت زريـن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، فراشبند، فيروزآباد، قير و كـارزين / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

آموزش تربيت بدني 1 مرد دشت 28200 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سرچهان/شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28201 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت استهبان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28202 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سروستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت /پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28203 
آموزش تربيت بدني 1 مرد وقره بالغمحل خدمت ششده /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي داراب، استهبان، فسا، ني ريز/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28204 

  مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت آوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، البرز/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28253 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت رودبار شهرستان/داوطلبان بومي شهرستان قزويناولويت پذيرش با / اراك) س(پرديس زينب كبري 28254 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت رودبار الموت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28255 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت شال/شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي / اراك) س(پرديس زينب كبري 28256 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بوئين زهرا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، البرز/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28257 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت خرمدشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، البرز /اراك) س(پرديس زينب كبري 28258 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت تاكستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، البرز/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28259 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت طارم سفلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28260 
آموزش تربيت بدني 1 زن 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28261 

آموزش تربيت بدني 1 زن 2محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ اراك) س(كبريپرديس زينب  28262 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ضياءآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، البرز/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28263 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28264 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت آبيك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28265 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت اسفرورين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، البرز/ اراك) س(زينب كبريپرديس  28266 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اسفرورين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، البرز/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28267 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت رودبار الموت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28268 
بدنيآموزش تربيت  1 مرد 2محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28269 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت آبيك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28270 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت البرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبيك، البرز، قزوين/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28271 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت تاكستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، البرز/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28272 
بدنيآموزش تربيت  1 مرد محل خدمت طارم سفلي/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28273 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ضياءآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، البرز/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28274 
آموزش تربيت بدني 1 مرد خدمت خرمدشتمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، البرز/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28275 
آموزش تربيت بدني 1 مرد 1محل خدمت قزوين ناحيه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28276 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت رودبار شهرستان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28277 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت آوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، البرز/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28278 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بوئين زهرا/البرزاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، / پرديس شهيد مدرس سنندج 28279 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت شال/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آوج، تاكستان، بويين زهرا، البرز/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28280 

 مخصوص داوطلبان بومي استان قم
آموزش تربيت بدني 1 مرد 4ناحيه . محل خدمت قم/داوطلبان بومي استان قممخصوص / پرديس شهيد باهنر اراك 28300 
آموزش تربيت بدني 1 مرد 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اراك 28301 
آموزش تربيت بدني 1 مرد 1ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اراك 28302 
آموزش تربيت بدني 1 مرد 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ پرديس شهيد باهنر اراك 28303 

آموزش تربيت بدني 1 زن 3ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 28304 
آموزش تربيت بدني 1 زن 4ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس  28305 

آموزش تربيت بدني 1 زن 2ناحيه . محل خدمت قم/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 28306 
آموزش تربيت بدني 1 زن 1ناحيه . محل خدمت قم/بومي استان قم مخصوص داوطلبان/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 28307 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بانه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28348 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ديواندره/داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندرهاولويت پذيرش با / پرديس شهيد مدرس سنندج 28349 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت زيويه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28350 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سروآباد/بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباداولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد مدرس سنندج 28351 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت كالترزان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28352 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت سروآباد/داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباداولويت پذيرش با / پرديس عالمه طباطبائي اروميه 28353 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كامياران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 28354 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بانه/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقزاولويت / پرديس عالمه طباطبائي اروميه 28355 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بيجار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 28356 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت زيويه/پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقزاولويت / پرديس عالمه طباطبائي اروميه 28357 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
بدنيآموزش تربيت  1 مرد محل خدمت نرماشير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28423 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت كوهبنان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28424 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28425 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت رفسنجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28426 



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  170 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 كرمانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/ داوطلبان بومي مخصوص يا اولويت پذيرش / حصيلدانشگاه يا پرديس محل ت

 محل
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت منوجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28427 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت زرند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان /پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28428 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت جيرفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28429 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت كهنوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/ نصيرالدين طوسي كرمانپرديس خواجه  28430 
آموزش تربيت بدني 1 مرد خدمت بممحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28431 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت فهرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان 28432 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كوهبنان/كوهبناناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، / پرديس شهيد باهنر كرمان 28433 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت فهرج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28434 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كهنوج/رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي / پرديس شهيد باهنر كرمان 28435 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت شهربابك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28436 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت رفسنجان/بومي شهرستانهاي رفسنجان، اناراولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد باهنر كرمان 28437 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بم/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28438 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت زرند/بومي شهرستانهاي زرند، كوهبناناولويت پذيرش با داوطلبان / پرديس شهيد باهنر كرمان 28439 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت سيرجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28440 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت جيرفت/شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباداولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر كرمان 28441 

  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
آموزش تربيت بدني 1 مرد 3ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28500 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كرندغرب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/ اروميهپرديس عالمه طباطبائي  28501 
آموزش تربيت بدني 1 زن 3ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 28502 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كنگاور/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كنگاور/ اروميهپرديس عالمه طباطبائي  28503 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ثالث باباجاني/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 28504 

 بويراحمد كهگيلويه و مخصوص داوطلبان بومي استان
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت گچساران/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28533 
آموزش تربيت بدني 1 مرد )كهكيلويه (محل خدمت دهدشت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28534 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ياسوج/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 28535 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ياسوج/دنااولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 28536 
 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت گنبدكاووس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 28571 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت مينودشت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 28572 
بدني آموزش تربيت 1 مرد محل خدمت آزادشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 28573 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بندرگز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 28574 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت گرگان/كردكوي، بندر گز، گميشاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، / پرديس شهيد بهشتي مشهد 28575 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت علي آباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 28576 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت راميان/داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشتاولويت پذيرش با / پرديس شهيد بهشتي مشهد 28577 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت گنبدكاووس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 28578 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت گرگان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 28579 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت آق قال/كردكوي، بندر گز، گميشان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن،/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 28580 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت آزادشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 28581 

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
آموزش تربيت بدني 1 مرد 1محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ پرديس دكتر شريعتي ساري 28658 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت شفت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/ پرديس دكتر شريعتي ساري 28659 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت الهيجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/ ساريپرديس دكتر شريعتي  28660 
آموزش تربيت بدني 1 مرد 2محل خدمت رشت ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ پرديس دكتر شريعتي ساري 28661 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت آستارا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/ پرديس دكتر شريعتي ساري 28662 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت چابكسر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/ پرديس نسيبه تهران 28663 
آموزش تربيت بدني 1 زن 2محل خدمت رشت ناحيه /با داوطلبان بومي شهرستان رشتاولويت پذيرش / پرديس نسيبه تهران 28664 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت لشت نشا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/ پرديس نسيبه تهران 28665 

 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ازنا/با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود اولويت پذيرش/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28742 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت اليگودرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28743 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بروجرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ اراك) س(كبريپرديس زينب  28744 
بدنيآموزش تربيت  1 مرد محل خدمت ازنا/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد باهنر اراك 28745 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اليگودرز/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد باهنر اراك 28746 
آموزش تربيت بدني 1 مرد بروجردمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/ پرديس شهيد باهنر اراك 28747 

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت آمل/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فريدون كنار، نور/ پرديس دكتر شريعتي ساري 28802 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت تنكابن/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/ پرديس دكتر شريعتي ساري 28803 
بخـش بهنميـر شهرسـتاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شـمالي، سـيمرغ،   / پرديس دكتر شريعتي ساري

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت قائم شهر/بابلسر 28804 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت چالوس/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/ پرديس دكتر شريعتي ساري 28805 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت نوشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/ پرديس دكتر شريعتي ساري 28806 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بهشهر/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري 28807 
آموزش تربيت بدني 1 مرد 2محل خدمت ساري ناحيه /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس دكتر شريعتي ساري 28808 
جويبار، سوادكوه، سوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر شهرسـتان اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر،/ پرديس دكتر شريعتي ساري

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت جويبار/بابلسر 28809 
اولويت پذيرش با داوطلبان بـومي شهرسـتانهاي بابـل، قـائم شـهر، جويبـار، سـوادكوه، سـوادكوه شـمالي، سـيمرغ، بخـش بهنميـر شهرسـتان/ پرديس نسيبه تهران

آموزش تربيت بدني 1 زن خدمت قائم شهر محل/بابلسر 28810 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت نكاء/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه/ پرديس نسيبه تهران 28811 

 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت تفرش/داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با / اراك) س(پرديس زينب كبري 28854 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت خنداب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28855 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي /اراك) س(پرديس زينب كبري 28856 
آموزش تربيت بدني 2 زن محل خدمت شازند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28857 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت فراهان/بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان / اراك) س(پرديس زينب كبري 28858 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت خمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ اراك) س(پرديس زينب كبري 28859 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت دليجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر اراك 28860 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت محالت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر اراك 28861 

آموزش تربيت بدني 2 مرد محل خدمت شازند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/ شهيد باهنر اراكپرديس  28862 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ساوه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك 28863 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خنداب/با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند اولويت پذيرش/ پرديس شهيد باهنر اراك 28864 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت كميجان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك 28865 



 انسانيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم  توضيحات و جداول رشته                                                                                                                       فصل دوم  

  فصل دوم  171 صفحه   علوم انسانيتحصيلي گروه آزمايشي هاي   رشته
 

 مركزيمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / حصيلدانشگاه يا پرديس محل ت

 محل
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت فراهان/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك 28866 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت خمين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/ پرديس شهيد باهنر اراك 28867 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت تفرش/كميجاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، / پرديس شهيد باهنر اراك 28868 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت نوبران/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك 28869 
آموزش تربيت بدني 1 مرد خدمت آشتيانمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/ پرديس شهيد باهنر اراك 28870 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت زرنديه/مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/ پرديس شهيد باهنر اراك 28871 

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
آموزش تربيت بدني 1 زن بندرلنگه محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28930 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت سيريك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاسك ، سيريك/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28931 
آموزش تربيت بدني 1 زن خدمت خميرمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28932 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بستك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28933 
آموزش تربيت بدني 1 زن سندرك محل خدمت/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28934 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بشاگرد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28935 
آموزش تربيت بدني 1 زن جناحمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28936 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت شهاب/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/ پرديس شهيد باهنر كرمان 28937 
بدنيآموزش تربيت  1 مرد محل خدمت سيريك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاسك ، سيريك/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 28938 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت جاسك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 28939 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت رودان/ميناباولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، / پرديس شهيد پاك نژاد يزد 28940 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بستك/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 28941 
آموزش تربيت بدني 1 مرد مينابمحل خدمت /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميناب، بشاگرد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 28942 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بندرلنگه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 28943 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت حاجي آباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي آباد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 28944 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت ناحيه دو/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 28945 
آموزش تربيت بدني 1 مرد خدمت ناحيه يكمحل /اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 28946 

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اللجين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28994 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت كبودراهنگ/كبودراهنگاولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان / پرديس شهيد مدرس سنندج 28995 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت قهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28996 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت نهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس شهيد مدرس سنندج 28997 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت مالير/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 28998 
بدني آموزش تربيت 1 زن محل خدمت گل تپه/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 28999 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت كبودراهنگ/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 29000 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت نهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 29001 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بهار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 29002 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت اسدآباد/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد آباد/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 29003 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت قهاوند/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/ طباطبائي اروميهپرديس عالمه  29004 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت جوكار/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 29005 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت سردرود/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 29006 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت فامنين/اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/ پرديس عالمه طباطبائي اروميه 29007 

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
آموزش تربيت بدني 3 مرد محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ يزدپرديس شهيد پاك نژاد  29049 

آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت بافق/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 29050 
آموزش تربيت بدني 1 مرد محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 29051 
آموزش تربيت بدني 3 مرد محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ پرديس شهيد پاك نژاد يزد 29052 

آموزش تربيت بدني 1 زن )اشكذر( محل خدمت صدوق /مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 29053 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت اردكان/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ اصفهان) س(الزهرا فاطمهپرديس  29054 

آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت ناحيه يك/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 29055 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت بافق/استان يزدمخصوص داوطلبان بومي / اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 29056 
آموزش تربيت بدني 1 زن محل خدمت مهريز/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 29057 
آموزش تربيت بدني 2 زن محل خدمت ناحيه دو/مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/ اصفهان) س(الزهرا پرديس فاطمه 29058 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  

 

  :ها شامل بخش پيوست
، هاي مختلف تحصيلي جداول كارايي الزم اعضاء در رشته

هاي  شرايط و ضوابط پذيرش دانشجوي متعهد در دانشگاه
شرايط و ضوابط فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، 

و مؤسسات آموزش عالي  ها عمومي و اختصاصي دانشگاه
: در سايت سازمان به نشاني Pdfباشد در قالب يك فايل  مي

www.sanjesh.org  بارگذاري شده و قابل مشاهده و
لذا ضرورت دارد داوطلبان عزيز پس از . باشد پرينت مي

مطالعه دقيق مندرجات آن و اطالع از شرايط و ضوابط 
ها و مؤسسات آموزش عالي، نسبت به انتخاب  دانشگاه

 .هاي تحصيلي اقدام نمايند رشته



 نويس فرم انتخاب رشتهپيش

 نويس انتخاب رشتهم پيشرف 172 صفحه 
 

 - فرم پيشنويس انتخاب رشتههاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1397:
  

يا موسسه نام دانشگاه  
/ گرايش نام رشته محل تحصيل رشته كد   

محل   
 دوره

  تحصيلي 
  ردف

يا موسسه نام دانشگاه  
/ گرايش نام رشته محل تحصيل رشته كد   

محل   
 دوره

  تحصيلي 
 ردف

    76      1 
    77      2 
    78      3 
    79      4 
    80      5 
    81      6 
    82      7 
    83      8 
    84      9 
    85      10 
    86      11 
    87      12 
    88      13 
    89      14 
    90      15 
    91      16 
    92      17 
    93      18 
    94      19 
    95      20 
    96      21 
    97      22 
    98      23 
    99      24 
    100      25 
    101      26 
    102      27 
    103      28 
    104      29 
    105      30 
    106      31 
    107      32 
    108      33 
    109      34 
    110      35 
    111      36 
    112      37 
    113      38 
    114      39 
    115      40 
    116      41 
    117      42 
    118      43 
    119      44 
    120      45 
    121      46 
    122      47 
    123      48 
    124      49 
    125      50 
    126      51 
    127      52 
    128      53 
    129      54 
    130      55 
    131      56 
    132      57 
    133      58 
    134      59 
    135      60 
    136      61 
    137      62 
    138      63 
    139      64 
    140      65 
    141      66 
    142      67 
    143      68 
    144      69 
    145      70 
    146      71 
    147      72 
    148      73 
    149      74 
    150      75 



 

  173 صفحه 
 

مهم:يادداشت مطالب 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  
  



 

   
 

  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   قابل توجه داوطلبان گرامي   
  ،هزينه توزيع آن بابتده هزار ريال معادل پانز تومان 1500 منحصراً مبلغاين دفترچه راهنما به صورت رايگان بوده و 

  از داوطلبان اخذ خواهد شد. )هاي روزنامه فروشي سراسر كشوراز سوي عامالن توزيع (باجه
  .باشدميپرينت  قابل مشاهده وزير  به نشاني اين دفترچه از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان Pdf ضمناً نسخه

www.sanjesh.org   


