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 ظرفیت پذیرش عنوان رشته کد رشته محل گروه تحصیلی نام دانشگاه

 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 10502 علوم تجربی تبریز -موسسه غیرانتفاعی دانشوران 
 60 زیست شناسی جانوری 10508 علوم تجربی تبریز -موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی 
 60 زیست شناسی دریا 10509 علوم تجربی تبریز -موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی 
 100 زیست شناسی سلولی و مولکولی 10510 علوم تجربی تبریز -موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی 
 60 زیست فناوری 10511 علوم تجربی تبریز -موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی 
 60 شیمی کاربردی 10512 علوم تجربی تبریز -موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی 
 60 شیمی محض 10513 علوم تجربی تبریز -موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی 
 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 10514 علوم تجربی تبریز -موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی 

 20 علوم و مهندسی محیط زیست 10515 علوم تجربی تبریز -غیرانتفاعی ربع رشیدی موسسه 
 60 زیست شناسی سلولی و مولکولی 10539 علوم تجربی تبریز -موسسه غیرانتفاعی سراج 
 60 زیست فناوری 10561 علوم تجربی میانه -موسسه غیرانتفاعی میزان 

 60 زیست شناسی سلولی و مولکولی 10580 علوم تجربی تبریز -موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم ) ص ( 
 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 10952 علوم تجربی ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق 
 20 گیاه پزشکی 10953 علوم تجربی ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق 
 100 امور زراعی وباغیکاردانی  10954 علوم تجربی ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق 
 100 کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر 10955 علوم تجربی ارومیه -موسسه غیرانتفاعی آفاق 
 20 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 10970 علوم تجربی خوی -موسسه غیرانتفاعی زرینه 
 100 کاردانی امور اراضی 10971 علوم تجربی خوی -موسسه غیرانتفاعی زرینه 
 100 کاردانی تکنولوژی مواد غذایی 10972 علوم تجربی خوی -موسسه غیرانتفاعی زرینه 
 100 کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر 10973 علوم تجربی خوی -موسسه غیرانتفاعی زرینه 

 20 اقتصاد کشاورزی 10979 علوم تجربی ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا 
 60 زیست شناسی سلولی و مولکولی 10980 علوم تجربی ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا 
 60 زیست فناوری 10981 علوم تجربی ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا 
 20 علوم و مهندسی باغبانی 10982 علوم تجربی ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا 
 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 10983 علوم تجربی ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا 
 100 کاردانی تکنولوژی مواد غذایی 10984 علوم تجربی ارومیه -موسسه غیرانتفاعی صبا 

 20 علوم و مهندسی محیط زیست 11214 علوم تجربی اردبیل –موسسه غیر انتفاعی سبالن 
 60 میکروبیولوژی 11837 علوم تجربی اصفهان -اصفهانی دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی 

 60 زیست شناسی سلولی و مولکولی 11907 علوم تجربی ناگلپایگ -موسسه غیر انتفاعی پیام 
 60 شیمی کاربردی 11918 علوم تجربی دانجف آب -موسسه غیر انتفاعی جامی 

 60 شیمی کاربردی 11933 علوم تجربی نااصفه -موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی 
 60 زیست شناسی سلولی و مولکولی 11907 علوم تجربی ناگلپایگ -موسسه غیر انتفاعی پیام 

 60 شیمی کاربردی 11918 علوم تجربی دانجف آب -موسسه غیر انتفاعی جامی 
 60 شیمی کاربردی 11933 علوم تجربی نااصفه -موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی 

 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 11988 علوم تجربی ناکاش -غیر انتفاعی سینا موسسه 
 60 زیست فناوری 12039 علوم تجربی نایین -موسسه غیر انتفاعی عالمه نایینی 

 60 زیست شناسی سلولی و مولکولی 12101 علوم تجربی اصفهان – موسسه غیر انتفاعی نقش جهان
 60 شیمی کاربردی 12102 علوم تجربی اصفهان – نقش جهان موسسه غیر انتفاعی

 60 زیست شناسی جانوری 12104 علوم تجربی هممی -موسسه غیر انتفاعی نور دانش 
 100 زیست شناسی سلولی و مولکولی 12105 علوم تجربی هممی -موسسه غیر انتفاعی نور دانش 
 60 زیست شناسی گیاهی 12106 علوم تجربی هممی -موسسه غیر انتفاعی نور دانش 
 60 زیست فناوری 12107 علوم تجربی هممی -موسسه غیر انتفاعی نور دانش 
 60 شیمی کاربردی 12108 علوم تجربی هممی -موسسه غیر انتفاعی نور دانش 
 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 12109 علوم تجربی هممی -موسسه غیر انتفاعی نور دانش 
 20 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 12110 علوم تجربی هممی -موسسه غیر انتفاعی نور دانش 
 60 میکروبیولوژی 12111 علوم تجربی هممی -موسسه غیر انتفاعی نور دانش 
 100 کاردانی شیمی آزمایشگاهی 12112 علوم تجربی هممی -موسسه غیر انتفاعی نور دانش 

 60 زیست شناسی سلولی و مولکولی 12602 علوم تجربی بوشهر – موسسه غیر انتفاعی خرد
 60 زیست فناوری 12603 علوم تجربی بوشهر – موسسه غیر انتفاعی خرد
 60 شیمی محض 12604 علوم تجربی بوشهر – موسسه غیر انتفاعی خرد
 20 )کشاورزی (علوم و مهندسی صنایع غذایی  12605 علوم تجربی بوشهر – موسسه غیر انتفاعی خرد
 60 میکروبیولوژی 12606 علوم تجربی بوشهر – موسسه غیر انتفاعی خرد
 100 کاردانی تکنولوژی مواد غذایی 12607 علوم تجربی بوشهر – موسسه غیر انتفاعی خرد

 100 زیست شناسی سلولی و مولکولی 12964 علوم تجربی ناتهر -موسسه غیر انتفاعی آل طه )ویژه خواهران ( 
 20 مهندسی فضای سبز 14126 علوم تجربی مشهد -موسسه غیر انتفاعی بینالود 

 20 علوم و مهندسی باغبانی 14173 علوم تجربی رمکاش -موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی 
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 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 14174 علوم تجربی رمکاش -موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی 
 20 گیاه پزشکی 14175 علوم تجربی رمکاش -غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی  موسسه

 20 مهندسی فضای سبز 14176 علوم تجربی رمکاش -موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی 
 100 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی 14177 علوم تجربی رمکاش -موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی 

 60 زیست فناوری 14230 علوم تجربی دهمش -خردگرایان مطهر موسسه غیر انتفاعی 
 60 زیست شناسی سلولی و مولکولی 14260 علوم تجربی دهمش -موسسه غیر انتفاعی شاندیز 
 60 زیست فناوری 14261 علوم تجربی دهمش -موسسه غیر انتفاعی شاندیز 
 60 میکروبیولوژی 14283 علوم تجربی دهمش -موسسه غیر انتفاعی کاویان 
 100 کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی 15260 علوم تجربی رهاب -موسسه غیر انتفاعی صائب 

 100 کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی 15270 علوم تجربی نازنج -موسسه غیر انتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی 
 60 کاربردیشیمی  16617 علوم تجربی سرمهر فا -موسسه غیر انتفاعی پارس 
 60 شیمی محض 16618 علوم تجربی سرمهر فا -موسسه غیر انتفاعی پارس 
 100 کاردانی شیمی آزمایشگاهی 16619 علوم تجربی سرمهر فا -موسسه غیر انتفاعی پارس 

 60 زیست شناسی سلولی و مولکولی 16663 علوم تجربی زاموسسه غیر انتفاعی زند شیر
 60 زیست فناوری 16664 علوم تجربی زاشیرموسسه غیر انتفاعی زند 

 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 16892 علوم تجربی آبیک -موسسه غیر انتفاعی بصیر 
 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 16903 علوم تجربی نیمحمدیه قزو -موسسه غیر انتفاعی بینش و دانش 

 100 کاردانی تکنولوژی مواد غذایی 17968 علوم تجربی ( تحصیل واحد رفسنجان موسسه غیر انتفاعی کار )محل
 20 علوم و مهندسی باغبانی 17979 علوم تجربی موسسه غیر انتفاعی کرمان
 60 شیمی کاربردی 18007 علوم تجربی تفجیر -موسسه غیر انتفاعی نگین 
 100 کاردانی شیمی آزمایشگاهی 18008 علوم تجربی تفجیر -موسسه غیر انتفاعی نگین 

 60 شیمی محض 18276 علوم تجربی هاکرمانش -موسسه غیر انتفاعی زاگرس 
 100 کاردانی شیمی آزمایشگاهی 18277 علوم تجربی هاکرمانش -موسسه غیر انتفاعی زاگرس 

 100 کاردانی شیمی آزمایشگاهی 18464 علوم تجربی جویاس -موسسه غیر انتفاعی دانا 
 20 علوم و مهندسی باغبانی 18689 علوم تجربی ناگرگ -موسسه غیر انتفاعی بهاران 
 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 18690 علوم تجربی ناگرگ -موسسه غیر انتفاعی بهاران 
 20 علوم و مهندسی محیط زیست 18691 علوم تجربی ناگرگ -موسسه غیر انتفاعی بهاران 

 20 گیاه پزشکی 18692 علوم تجربی ناگرگ -انتفاعی بهاران موسسه غیر 
 20 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 18693 علوم تجربی ناگرگ -موسسه غیر انتفاعی بهاران 
 100 کاردانی امور زراعی وباغی 18694 علوم تجربی ناگرگ -موسسه غیر انتفاعی بهاران 
 100 کاردانی تکنولوژی محیط زیست 18695 تجربیعلوم  ناگرگ -موسسه غیر انتفاعی بهاران 
 100 کاردانی تکنولوژی مواد غذایی 18696 علوم تجربی ناگرگ -موسسه غیر انتفاعی بهاران 
 100 کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر 18697 علوم تجربی ناگرگ -موسسه غیر انتفاعی بهاران 
 20 علوم و مهندسی محیط زیست 18714 علوم تجربی ناـ گرگ موسسه غیر انتفاعی ساعی

 30 مهندسی صنایع مبلمان 18715 علوم تجربی ناموسسه غیر انتفاعی ساعی ـ گرگ
 100 کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی 18762 علوم تجربی یوکردک -موسسه غیر انتفاعی کمیل 

 60 شیمی کاربردی 19119 علوم تجربی کوچصفهان رشت -موسسه غیر انتفاعی قدر 
 20 مهندسی فضای سبز 19120 علوم تجربی کوچصفهان رشت -موسسه غیر انتفاعی قدر 
 100 کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر 19121 علوم تجربی کوچصفهان رشت -موسسه غیر انتفاعی قدر 

 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 19185 تجربیعلوم  موسسه غیر انتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی
 20 علوم و مهندسی محیط زیست 19879 علوم تجربی لمآ -دانشگاه غیر انتفاعی شمال 

 20 علوم و مهندسی جنگل 19902 علوم تجربی نور -دانشگاه غیر انتفاعی عالمه محدث نوری 
 20 علوم و مهندسی شیالت 19903 علوم تجربی نور -دانشگاه غیر انتفاعی عالمه محدث نوری 
 60 علوم و مهندسی محیط زیست 19904 علوم تجربی نور -دانشگاه غیر انتفاعی عالمه محدث نوری 

 20 علوم و مهندسی باغبانی 19925 علوم تجربی آمل -موسسه غیر انتفاعی آبان هراز 
 20 مهندسی فضای سبز 19926 علوم تجربی آمل -موسسه غیر انتفاعی آبان هراز 

 100 زیست شناسی سلولی مولکولی 19983 علوم تجربی کان -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه  مازندران 
 60 زیست فناوری 19984 علوم تجربی کان -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه  مازندران 

 60 شیمی کاربردی 19985 علوم تجربی کان -مازندران موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه  
 60 شیمی محض 19986 علوم تجربی کان -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه  مازندران 
 60 میکروبیولوژی 19987 علوم تجربی کان -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه  مازندران 

 100 کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی 19988 علوم تجربی کان -علوم پایه  مازندران موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان 
 100 کادارنی شیمی آزمایشگاهی 19989 علوم تجربی کان -موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه  مازندران 

 20 علوم دامی 20027 علوم تجربی رهقائمش -موسسه غیر انتفاعی تجن 
 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 20028 علوم تجربی رهقائمش -انتفاعی تجن موسسه غیر 

 60 کاردانی امور زراعی وباغی 20029 علوم تجربی رهقائمش -موسسه غیر انتفاعی تجن 
 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 20047 علوم تجربی ناگلوگاه مازندر -موسسه غیر انتفاعی توحید 

 20 علوم و مهندسی شیالت 20055 علوم تجربی محمودآباد – موسسه غیر انتفاعی خزر
 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 20056 علوم تجربی محمودآباد – موسسه غیر انتفاعی خزر
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 20 علوم و مهندسی خاک 20081 علوم تجربی یرسا -موسسه غیر انتفاعی راهیان نوین دانش 
 20 علوم دامی 20100 علوم تجربی تنکابن – غیر انتفاعی رودکیموسسه 

 20 علوم و مهندسی شیالت 20101 علوم تجربی تنکابن – موسسه غیر انتفاعی رودکی
 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی ( 20102 علوم تجربی تنکابن – موسسه غیر انتفاعی رودکی

 20 اقتصاد کشاورزی 20178 تجربی علوم یرسا -موسسه غیر انتفاعی سنا 
 60 بهداشت مواد غذایی 20179 علوم تجربی یرسا -موسسه غیر انتفاعی سنا 
 100 زیست شناسی سلولی و مولکولی 20180 علوم تجربی یرسا -موسسه غیر انتفاعی سنا 
 60 زیست شناسی گیاهی 20181 علوم تجربی یرسا -موسسه غیر انتفاعی سنا 

 60 زیست فناوری 20182 علوم تجربی یرسا -انتفاعی سنا موسسه غیر 
 100 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی 20183 علوم تجربی یرسا -موسسه غیر انتفاعی سنا 
 100 کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر 20184 علوم تجربی یرسا -موسسه غیر انتفاعی سنا 

 20 علوم دامی 20208 علوم تجربی قائمشهر – صالحانموسسه غیر انتفاعی 
 20 مهندسی فضای سبز 20209 علوم تجربی قائمشهر – موسسه غیر انتفاعی صالحان

 100 کاردانی شیمی آزمایشگاهی 20270 علوم تجربی قائمشهر -موسسه غیر انتفاعی عالمه طبرسی 
 20 علوم و مهندسی جنگل 20347 علوم تجربی رورویان ن -موسسه غیر انتفاعی مازیار 

 60 زیست شناسی گیاهی 20685 علوم تجربی موسسه غیرانتفاعی مهرگان محالت
 20 علوم و مهندسی باغبانی 20686 علوم تجربی موسسه غیرانتفاعی مهرگان محالت
 20 علوم و مهندسی خاک 20687 علوم تجربی موسسه غیرانتفاعی مهرگان محالت

 20 گیاه پزشکی 20688 علوم تجربی مهرگان محالتموسسه غیرانتفاعی 
 20 مهندسی فضای سبز 20689 علوم تجربی موسسه غیرانتفاعی مهرگان محالت
 100 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی 20690 علوم تجربی موسسه غیرانتفاعی مهرگان محالت
 100 و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرکاردانی تولید  20691 علوم تجربی موسسه غیرانتفاعی مهرگان محالت

 20 مهندسی صنایع مبلمان 21234 علوم تجربی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه مالیر
 80 علوم و مهندسی محیط زیست 21251 علوم تجربی همدان -موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه 

 60 شناسی سلولی مولکولی زیست 21534 علوم تجربی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر
 60 زیست فناوری 21535 علوم تجربی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر
 20 علوم و مهندسی صنایع غذایی ) کشاورزی ( 21536 علوم تجربی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر

 60 زیست فناوری 21555 علوم تجربی یزد -موسسه غیرانتفاعی امام جواد ) ع ( 
 

    

 

 

 

 

 

  


