
 

 1صفحه 

  الف) اصالحات مربوط به شرايط و ضوابط دفترچه راهنما:
  توضيحات مربوط به تاريخ فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي پذيرفته شدگان اين آزمون به شرح ذيل اصالح مي گردد:

نسـبت بـه اخـذ مـدرك      31/6/98باشـد ضـرورت دارد تـا تـاريخ     ( مهرمـاه)   98-99ل سال تحصيلي شدگاني كه نيمسال پذيرش كدرشته محل قبولي آنها براي نيمسال اوپذيرفتهكليه 
تواننـد مـدرك   باشـد مـي  (بهمـن مـاه)    98-99سـال تحصـيلي    شدگاني كه نيمسال پذيرش كدرشته محل قبولي آنها براي نيمسـال دوم از پذيرفتهكارشناسي خود اقدام نمايند. آندسته 

  ر اينصورت قبولي آنها لغو خواهد شد.در غي ارائه نمايند 30/11/98خود را تا كارشناسي 

  ها و مؤسسات:) اصالحات مربوط به شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاهب
) درج شده است كه داوطلبـان الزم  322تا  298هاي دفترچه راهنما (صفحات ها و مؤسسات آموزش عالي در بخش پيوستشرايط و ضوابط ساير دانشگاه

  را با دقت مطالعه كنند. آناست 
هاي وابسته به دستگاه هاي نظامي و انتظامي شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري هر گونه پذيرش دانشجو در دانشگاه 02/10/1397براساس مصوبه جلسه مورخ 

ريايي امام خميني(ره) و ...) بصورت ظرفيت آزاد ممنوع بوده و پذيرش دانشجو در ( دانشگاه جامع امام حسين(ع)، دانشگاه علوم انتظامي امين، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، دانشگاه علوم د
 ها بايد متعهد به جذب در نيروهاي مسلح باشند.شوند. لذا پذيرفته شدگان اين رشته محلهايي است كه در نيروهاي مسلح جذب ميها منحصر به رشتهاين دانشگاه

   تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  *
براي رشته محل هاي روزانه كه پذيرش در آنها صرفا ويژه فرهنگيان  -2 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي براي دانشجويان كارشناسي ارشد ( اعم از روزانه و نوبت دوم) از ارائه  هر گونه خوابگاه معذور است. -1

بودن حكم كارگزيني و موافقت با ادامه تحصيل كاركنان (رسمي يا پيماني) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود براساس شرايط مندرج در رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش مي باشد دارا 
( داوطلبان بايد براي دريافت اين فرم به ادارات آموزش و  معاونت توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش 17/06/1394مورخ  11/710فرم موافقت نامه با ادامه تحصيل كاركنان و رعايت مفاد دستورالعمل شماره 

  پرورش محل خدمت خود مراجعه كنند) الزامي است.
 www.khu.ac.ir: وبگاه   ـ تهران دانشگاه خوارزمي *

دانشجو مي باشد و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در خصوص تهيه خوابگاه خودگردان براي  دانشگاه در تهران فاقد خوابگاه بوده و هرگونه استقرار و مسئوليت ثبت نام و انتخاب خوابگاه خودگردان به عهده شخص
  دانشجو ندارد. در خصوص پذيرش دانشجو در رشته نانوشيمي، محل تحصيل تهران بوده اما بخشي از فرآيند پژوهش مي تواند در كرج صورت گيرد.

 www.knut.ac.ir: وبگاه  تهران –دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  *
  :است سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي به شرح زير با همكاريدر خصوص  اصالح شرايط و ضوابط دانشگاه

 و كسب مديريت« رشته انتخاب-3مدرك تحصيلي دانش آموختگان منحصرا توسط دانشگاه صادر خواهد شد. - 2. باشد مي طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه در شدگان پذيرفته تحصيل اصلي محل -1
زمينه «بر  تمركز ،»كالن سيستمهاي گرايش صنايع مهندسي« رشته انتخابي تخصصي دروس ارايهدر -4. باشند برخوردار رشته اين با مرتبط هاي حوزه در كار سابقه از كه ميشود توصيه متقاضياني به »ركا

  برخي از دروس در محل سازمان مديريت صنعتي برگزار خواهد شد.-5است. » تحقيق در عمليات
   دانشگاه صنعتي مالك اشتر *
.   بود خواهد مصاحبه اساس بر ها رشته كليه در دانشجو گزينش- 2 .ميباشد ودجا ساحفا شاغلين ويژه منحصراً »تسليحات كنترل ديپلماسي گرايش الملل بين روابط« رشته روزانه دوره در دانشجو پذيرش -1
 را خوابگاه موجود امكانات حد در دانشگاه- 4 .نمايند استفاده فناوري و تحقيقات علوم، وزارت نامه آيين مطابق دانشجويان رفاه صندوق مزاياي از ميتوانند كشور دانشجويان ساير همانند شدگان پذيرفته– 3

 محور نياز تحقيقاتي هاي پروژه محل از دانشجويان كليه تحصـيلي هـاي نامـه پايـان موضوع- 5 .)ندارد وجود متاهلي هاي خوابگاه تامين نيز و شيراز واحد براي خوابگاه ارائه امكان(كرد خواهد تأمين
 و حزبي هاي فعاليت اما ميكند حمايت سياسي نشاط دانشجويي، اجتمـاعي، فعاليتهـاي از دانشگاه- 7 .است ضروري وي خانواده و داوطلب براي ايران اسالمي جمهوري تابعيت از برخورداري- 6 .است

  .است دانشگاه مقررات با متناسب وابسته اماكن و دانشگاه در محترم بانوان پوشش -8 .نيست مجاز دانشگاه داخل در احزاب از جانبداري
 www.smc.ac.ir: وبگاه  قم - مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه *
مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه به ترتيب از  1398- 99انتخاب هدفمند دانشجو در سال تحصيلي -2دانشجويان از ميان داوطلبان چند برابر ظرفيت با مصاحبه علمي انتخاب خواهند شد.  -1

اعضاي رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي مي بايست مجوز و موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه -3مسلح خواهد بود. ميان پايوران سپاه پاسداران انقالب اسالمي و شاغلين ساير سازمان هاي نيرو هاي 
يران بايستي مجوز و موافقت كتبي و بدون اعضاي رسمي ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ا-4تحصيل خود را از مركز عمليات معاونت نيروي انساني سپاه دريافت و در زمان مصاحبه به مركز ارائه نمايند. 

 به تمام دانشجويان غير بومي خوابگاه مجردي تعلق  ميگيرد. -5يند. قيد و شرط با ادامه تحصيل خود به صورت نيمه وقت را از باالترين مقام رسمي سازمان متبوع دريافت و در زمان مصاحبه به مركز ارائه نما
مجتمع آموزش عالي نمايندگي ولي فقيه در  –بعد از دانشگاه قم  –بلوار الغدير  –ميدان ارتش  –نشاني: قم -8دوره تحصيلي مذكور به صورت نيمه وقت مي باشد.  -7مي باشد.  اين مركز فاقد خوابگاه متاهلي-6

  1398شهريورماه  12و  11زمان برگزاري مصاحبه:       02531125149سپاه  تلفن: 
  www.bou.ac.ir ه:نشاني وبگا  باقرالعلوم(ع)ـ  قمدانشگاه غيرانتفاعي  *

  از كليه داوطلبان تحصيل در اين دانشگاه مصاحبه به عمل مي آيد.
 ac.iratamwww.kh.: وبگاه  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  *
 جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره -3 .مدركي و تبادل دانشجو با دانشگاه سوربن فرانسه است دوره همكاري در دو قالب، برنامه دو - 2 .هزينه تحصيل در داخل و خارج بعهده دانشگاه مي باشد -1

  د.تماس بگيري021 89174094
 www.ashrafi.ac.irنشاني وبگاه:   اصفهان –دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  *
 رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محيط دانشگاه و خارج از دانشگاه كامال الزامي است.- 2 براي تمام دانشجويان الزامي است.رعايت كامل شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت  -1
خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غير بومي به طور -4د. دانشجويان از وام هاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهره مند خواهند ش-3

اين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي،  -5مي است. خودگردان و از طريق بخش خصوصي تامين شده است. اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديد الورود در خوابگاه ها براي نيمسال اول و دوم الزا
بلوار قائم  -سپاهانشهر –نشاني: اصفهان -7ندوق رفاه و ساير تسهيالت. ارائه تسهيالت مالي از جمله تقسيط وتخفيف شهريه نيمسال، اعطاي وام قرض الحسنه بانك مهر، ص-6 است. ورزشي، علمي و پژوهشي

   031-36502825دورنگار:      031-36502820-4تلفن:       روبروي سيتي سنتر - جنوبي
 www.kherad.ac.irه: نشاني وبگا  بوشهر -موسسه غيرانتفاعي خرد   *
همكاري با ادارات بنياد - 3ي از طريق صندوق رفاه دانشجويان. تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاض-2شود. نيمسال تخفيف ويژه داده مي به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات موسسه هر -1

. به خوابگاه خودگردان شدهمعرفي دانشجويان پذيرفته- 6امكان استفاده از سرويس اياب و ذهاب. - 5. سرويسامكان استفاده از سلف-4 امداد و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش.شهيد، كميته 
  077-33558091تلفكس:      077-33544717-18تلفن:     شهرك نيايش –نشاني : بوشهر -7

 www.allamehmajlesi.ac.irنشاني وبگاه:  قزوين ـ اقباليهمؤسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي * 
  شود.بخش شرايط و ضوابط دانشگاه حذف مي 5بند 
 www.otaria.ac.ir نشاني وبگاه:  كيمؤسسه غيرانتفاعي علوم و توسعه پايدار آريا ـ ايوان* 
  شود.بخش شرايط و ضوابط دانشگاه حذف مي 1بند 
 .ac.irkowsarwww.: وبگاه  قزوين -موسسه غيرانتفاعي كوثر  *
امكان  -4سرويس اياب و ذهاب دانشجويان، خودگردان و با نظارت موسسه. -3ثبت نام به صورت اينترنتي.  -2امكانات آموزشي و رفاهي مناسب، مدرسين كارآزموده، امكانات آزمايشگاهي و غذاي گرم. با  -1

محل تشكيل كالسها:  - 7تقدير و تشويق براي دانشجويان ممتاز و تخفيف براي دانشجويان از يك خانواده. -6كارگاههاي آموزشي به صورت رايگان.  - 5ميليوني براي هر ترم.  2و اعطاي وام تقسيط شهريه 
  02833575476و نمابر  02833574030تماس:  شماره  97قزوين، خيابان راه آهن، روبروي مسجد جواد االئمه، جنب بانك مسكن، پالك 

  www.parsuniversity.ir ه:نشاني وبگا  مؤسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارسـ  تهران* 
  شود.تكميل و تصحيح مي» آمد.هاي الزم براي تامين خوابگاه خودگردان براي  برادران و خواهران به عمل خواهد هماهنگي« به  2حذف مي شود و بند » خوابگاه مختص خواهران مي باشد -1«بند 
 .olavi.ac.irmwww: وبگاه  ايوانكي –موسسه غيرانتفاعي مولوي  *

  023 – 34521937: فكس    023 – 58497502 - 4: تلفن       3591615862: پستي كد.   موسوي جانباز بلوار .(ع) علي امام ميدان.ايوانكي گرمسار، - تهران جاده 55 كيلومتر: نشاني

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 2صفحه 

  ها:اصالحات جداول كدرشته محل) ج
  رديف

 مجموعه
 امتحاني

 دوره نام دانشگاه
 محلكد 

 تحصيل
  ياصالحمورد يا موارد  نام رشته گرايش

1 1267  
 فناوري و صنعتي تكميلي تحصيالت دانشگاه
  كرمان پيشرفته

 22196  روزانه
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و 

  محيط زيست
  نفر 5به نفر  4افزايش ظرفيت از 

 22847  روزانه  دانشگاه تربيت مدرس  2 1276
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم 

  هاي تكنولوژي اطالعات
  نفر 6نفر به  2افزايش ظرفيت از 

 22584  روزانه  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)   3 1272
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

  مواد مهندسي
  نفر 12نفر به  7از افزايش ظرفيت 

 22635  نوبت دوم  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)   4 1272
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب 

  مواد مهندسي
  نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 

  نفر 20نفر به  10افزايش ظرفيت از   علوم حديت گرايش علوم اقتصاد اسالمي 12403  غيرانتفاعي  قم-قرآن و حديث غيرانتفاعي دانشگاه  5 1111

  23325  غيرانتفاعي  بابل -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران   6 1277
مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي 

  كامپيوتري
  نفر 20نفر به  10افزايش ظرفيت از 

  حسابداري 14604  غيرانتفاعي  كرج- ( ويژه خواهران)موسسه غيرانتفاعي رسام  7 1134
» زن«به » زن و مرد« جنس پذيرش از
  اصالح مي شود.

  .شودميرشته محل حذف   مطالعات منطقه اي  14023  روزانه  دانشگاه تهران  8 1130

  .شودميرشته محل حذف   مطالعات منطقه اي  14038  نوبت دوم  دانشگاه تهران  9 1130

  تهران شرق –دانشگاه پيام نور استان تهران   10 1304
مجازي پيام 

  نور
24203 

كشاوزي گرايش سياست و توسعه اقتصاد 
  كشاورزي

  نفر 7نفر به  40كاهش ظرفيت از 

 19783  روزانه  دانشگاه يزد  11 1251
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و 

  ماشين هاي الكتريكي
  نفر 8نفر به  9كاهش ظرفيت از 

  نفر 10به نفر  13كاهش ظرفيت از   مهندسي برق گرايش كنترل 20086  روزانه دانشگاه يزد  12 1251

  نفر 4نفر به  5كاهش ظرفيت از   مهندسي برق گرايش كنترل 20115  نوبت دوم دانشگاه يزد  13 1251

  نفر 9نفر به  10كاهش ظرفيت از   مهندسي نساجي گرايش الياف 23450  روزانه دانشگاه يزد  14 1283

  نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از   مهندسي نساجي گرايش الياف 23467  نوبت دوم دانشگاه يزد  15 1283

 23457  روزانه دانشگاه يزد  16 1283
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و 

  رنگ
  نفر 11نفر به  13كاهش ظرفيت از 

 23474  نوبت دوم دانشگاه يزد  17 1283
مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و 

  رنگ
  نفر 3نفر به  4كاهش ظرفيت از 

  نفر 18نفر به  20كاهش ظرفيت از   نساجي گرايش فناوريمهندسي   23462  روزانه دانشگاه يزد  18 1283

  نفر 5نفر به  8كاهش ظرفيت از   مهندسي نساجي گرايش فناوري 23478  نوبت دوم دانشگاه يزد  19 1283

20 1142  
يزد(محل  –دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 

  تحصيل واحد اشكذر)
 15672  غيرانتفاعي

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 
  كار الكترونيك

مديريت « گرايشعنوان صحيح رشته
فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 

  است.» اطالعاتي

 15673  غيرانتفاعي  نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري   21 1142
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

  كار الكترونيك

مديريت « گرايشعنوان صحيح رشته
سيستم هاي  فناوري اطالعات گرايش

  است.» اطالعاتي پيشرفته

 15674  غيرانتفاعي  اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي   22 1142
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 

  كار الكترونيك

مديريت « گرايشعنوان صحيح رشته
فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

  است.» اطالعاتي پيشرفته

 21017  نوبت دوم  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير   23 1263
مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از راه 

  دور
به » نيمسال دوم « نيمسال پذيرش از 

  اصالح مي شود.» نيمسال اول«

  آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم 10409  نوبت دوم  ( محل تحصيل كرج) دانشگاه خوارزمي  24 1102
به » نيمسال اول«نيمسال تحصيلي از 

  شود.اصالح مي» نيمسال دوم«

 10480  نوبت دوم  تهران - دانشگاه خوارزمي  25 1102
ژئومورفولوژي گرايش ژئوموفولوژي و آمايش 

  محيط
به » نيمسال اول«نيمسال تحصيلي از 

  شود.اصالح مي» نيمسال دوم«

 10537  نوبت دوم  تهران - دانشگاه خوارزمي  26 1102
آمايش جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش 

  شهري
به » نيمسال اول«نيمسال تحصيلي از 

  شود.اصالح مي» نيمسال دوم«

  مخاطرات محيطي 10761  نوبت دوم  تهران - دانشگاه خوارزمي  27 1102
به » نيمسال اول«نيمسال تحصيلي از 

  شود.اصالح مي» نيمسال دوم«
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 3صفحه 

  ها:) اصالحات جداول كدرشته محلج ادامه
  رديف

 مجموعه
 امتحاني

 دوره دانشگاهنام 
 محلكد 

 تحصيل
  ياصالحمورد يا موارد  نام رشته گرايش

 10521  روزانه  تهران - دانشگاه خوارزمي  28 1102
شهري گرايش برنامه  ريزي برنامه و جغرافيا

  ريزي مسكن و بازآفريني شهري
 نفر 6نفر به  7كاهش ظرفيت از 

  تهران - دانشگاه خوارزمي  29 1102
پرديس 
  خودگردان

10577 
شهري گرايش برنامه  ريزي برنامه و جغرافيا

  ريزي مسكن و بازآفريني شهري
 نفر 6نفر به  7كاهش ظرفيت از 

  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   30 1201
پرديس 
  خودگردان

  علوم زمين گرايش زمين شناسي نفت  16621
پرديس خودگردان «محل تحصيل 

  است.»  دانشگاه

  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   31 1277
پرديس 
  خودگردان

  قرآن كاوي رايانشي  23050
پرديس خودگردان «محل تحصيل 

  است.»  دانشگاه

32 1267  

  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

  شودرشته محل حذف مي  مهندسي هوافضا گرايش آئروديناميك  22028  روزانه

  شودرشته محل حذف مي  مهندسي هوافضا گرايش آئروديناميك  22082  نوبت دوم  33 1267

  شودرشته محل حذف مي  مهندسي هوافضا گرايش آئروديناميك  22029  روزانه  34 1267

  شودرشته محل حذف مي  مهندسي هوافضا گرايش آئروديناميك  22081  نوبت دوم  35 1267

  شودرشته محل حذف مي  مهندسي هوافضا گرايش جلوبرندگي  22031  روزانه  36 1267

  شودرشته محل حذف مي  گرايش جلوبرندگيمهندسي هوافضا   22084  نوبت دوم  37 1267

  شودرشته محل حذف مي  مهندسي هوافضا گرايش جلوبرندگي  22030  روزانه  38 1267

  شودرشته محل حذف مي  مهندسي هوافضا گرايش جلوبرندگي  22083  نوبت دوم  39 1267

  شودرشته محل حذف مي  مهندسي هوافضا گرايش سازه هاي هوايي  22033  روزانه  40 1267

  شودرشته محل حذف مي  مهندسي هوافضا گرايش سازه هاي هوايي  22085  نوبت دوم  41 1267

  شودرشته محل حذف مي  مهندسي هوافضا گرايش سازه هاي هوايي  22032  روزانه  42 1267

  شودرشته محل حذف مي  مهندسي هوافضا گرايش سازه هاي هوايي  22086  نوبت دوم  43 1267

  نفر 7نفر به  5افزايش ظرفيت از   علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي  25147  غيرانتفاعي  اروميه -آفاق موسسه غيرانتفاعي   44 1313

  نفر 7نفر به  5افزايش ظرفيت از   بيماري شناسي گياهي  25276  غيرانتفاعي  اروميه -موسسه غيرانتفاعي آفاق   45 1315

 20370  روزانه  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  46 1256
مهندسي دريا گرايش سازه هاي متحرك 

  دريايي
به » شاهين شهر«محل تحصيل از واحد 

  تغيير مي يابد.» شيراز«واحد 

 20371  نوبت دوم  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  47 1256
مهندسي دريا گرايش سازه هاي متحرك 

  دريايي
به » شاهين شهر«محل تحصيل از واحد 

  تغيير مي يابد.» شيراز«واحد 

  رشته محل حذف مي شود  مهندسي مكانيك گرايش دريا  22379  روزانه  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  48 1267

  رشته محل حذف مي شود  مهندسي مكانيك گرايش دريا  22387  نوبت دوم  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  49 1267

  نفر 20نفر به  12افزايش ظرفيت از   رياضي محض گرايش جبر  18241  روزانه  دانشگاه شيراز  50 1208

  نفر 10نفر به  7افزايش ظرفيت از   حقوق تجارت بين الملل  13864  روزانه  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي    51 1126

  نفر 7نفر به  4افزايش ظرفيت از   حقوق تجارت بين الملل  13871  نوبت دوم  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي    52 1126

  
  مندرج در دفترچه راهنما:هاي هاي جديد عالوه بر كدرشته محل) كدرشته محلد

  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه علوم انسانيكدرشته محل -1متمم جدول شماره     
  ) 1شناسي (كد ضريب ايران -  1127

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 روزانه 26541  دانشگاه شيراز شناسي تاريخشناسي گرايش ايرانايران 5 -  

 ) 1شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133
 مجازي  26516  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  شناسي عموميروان 40 -  آموزش محور

 ) 6شناسي (كد ضريب مجموعه روان - 1133
 روزانه 26499  بابلسر -دانشگاه مازندران   شناسي تربيتيروان 9 -  
 نوبت دوم 26500  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي تربيتيروان 3 - 

 ) 1مجموعه حسابداري (كد ضريب  -  1134

 غيرانتفاعي 26489  زنجان  -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي  حسابداري 20 -  
 ) 1مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

 غيرانتفاعي 26490  زنجان  -عي عبدالرحمن صوفي رازي موسسه غيرانتفا مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 20 -  
 غيرانتفاعي 26491  زنجان  -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي  مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك 20 - 
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 4صفحه 

 ) 3مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول

 غيرانتفاعي 26492  زنجان  -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي  مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 20 -  
 ) 4مجموعه مديريت (كد ضريب  - 1142

مديريت فناوري اطالعات گرايش هوشمندي كسب و كار 30 -  آموزش محور  مجازي  26523  دانشگاه تربيت مدرس
مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيك 40 -  آموزش محور  مجازي 26538  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 ) 1ضريب مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري (كد  - 1148

 نوبت دوم 26540  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 10 -  با همكاري سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي
با همكاري سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي  نوبت دوم 26539  تهران - طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين  مديريت كسب و كار گرايش مالي 10 -

 غيرانتفاعي 26493  زنجان  -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي  مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 20 -  

  
  علوم پايههاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كدرشته محل - 2متمم جدول شماره 

 ) 1شناسي سلولي و مولكولي (كد ضريب مجموعه زيست - 1206

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

 روزانه 26544  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 8 -  
 نوبت دوم 26545  دانشگاه تهران فنّاوريزيست 4 -

  
  تحصيلي كارشناسي ارشد گروه فني و مهندسي هايكدرشته محل -3متمم جدول شماره 

 ) 1مجموعه مهندسي شيمي (كد ضريب  - 1257

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

 روزانه 26518  دانشگاه تربيت مدرس شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي  1 -  با همكاري پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي
 روزانه 26519  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي 1 -  با همكاري پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي
 روزانه 26520  تربيت مدرسدانشگاه  مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند 1 -  با همكاري پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي
 پرديس خودگردان 26517  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 4 - با همكاري پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي

 ) 2مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259

 روزانه 26524  تهران –دانشگاه خوارزمي  هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 10 -  محل تحصيل تهران

 روزانه 26511  دانشگاه يزد هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 5 -  
 نوبت دوم 26512  دانشگاه يزد هاي كالنمهندسي صنايع گرايش سيستم 2 -

 ) 5مهندسي صنايع (كد ضريب  - 1259

 روزانه 26513  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 11 -  

 نوبت دوم 26514  دانشگاه يزد گرايش مديريت مهندسيمهندسي صنايع  4 - 
 پرديس خودگردان 26515  دانشگاه يزد مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 11 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 1مجموعه مهندسي عمران (كد ضريب  - 1264

 روزانه 26501  فنون دريايي خرمشهردانشگاه علوم و  هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 4 -
 روزانه 26503  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 4 -

 پرديس خودگردان 26502  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر هاي هيدروليكيمهندسي عمران گرايش آب و سازه 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26504  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر هاي درياييمهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ) 8مجموعه مهندسي مكانيك (كد ضريب  - 1267

 روزانه 26497  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكاترونيك 4 -  

 نوبت دوم 26498  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي مكاترونيك 2 - 
  ) 2مهندسي معدن (كد ضريب  - 1268

 روزانه 26509  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 6 -  
 نوبت دوم 26510  دانشگاه يزد مهندسي معدن گرايش ژئومكانيك نفت 2 - 

 ) 1) (كد ضريب ITمهندسي فناوري اطالعات ( - 1276

 روزانه 26494  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 5 -  

 4 - فاقد خوابگاه
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 

 تكنولوژي اطالعات
 روزانه 26505  دانشگاه تربيت مدرس

 4 - فاقد خوابگاه
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه هاي شبكه 

 اي
 روزانه 26506  دانشگاه تربيت مدرس

 نوبت دوم 26495  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي 5 -
 پرديس خودگردان 26496  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  الكترونيكيمهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مجازي غيرانتفاعي 26537  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني 40 -  آموزش محور
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 5صفحه 

 ) 1مجموعه مهندسي هوافضا (كد ضريب  - 1279

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

ه جذب در نيروهاي پذيرفته شده متعهد ب
 »ب «مندرج در بندشرايط - مسلح مي باشد 

 اين اطالعيه

 روزانه 26525 شاهين شهر اصفهان) دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 -
 روزانه 26526  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل تهران) مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 12 -
 روزانه 26527  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل تهران) مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 12 -
 روزانه 26528 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 8 -
 روزانه 26529  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل تهران) هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 12 -
 روزانه 26530 اصفهان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -
 نوبت دوم 26531  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل تهران) مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 12 -
 نوبت دوم 26532 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي هوا فضا گرايش آئروديناميك 8 -
 نوبت دوم 26533  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل تهران) جلوبرندگيمهندسي هوا فضا گرايش  12 -
 نوبت دوم 26534 دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين شهر اصفهان) مهندسي هوا فضا گرايش جلوبرندگي 8 -
 نوبت دوم 26535 شهر اصفهان)دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل شاهين  هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 8 -
 نوبت دوم 26536  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصيل تهران) هاي هواييمهندسي هوا فضا گرايش سازه 12 -

  
  هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كشاورزي و منابع طبيعيكدرشته محل - 4متمم جدول شماره 

 ) 1مجموعه علوم دام و طيور (كد ضريب  - 1309

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 -  
اردبيل (محل تحصيل دانشكده  - دانشگاه محقق اردبيلي 

 روزانه 26507  كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان مغان)

 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
اردبيل (محل تحصيل دانشكده  - دانشگاه محقق اردبيلي 

 نوبت دوم 26508  كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان مغان)

 ) 1زيست (كد ضريب  علوم و مهندسي محيط - 1317
 روزانه 26522  خرمشهر دانشگاه علوم و فنون دريايي زيستعلوم و مهندسي محيط 7 -  

 ) 1بيوتكنولوژي كشاورزي (كد ضريب  - 1324
با همكاري پژوهشگاه ژنتيك و زيست 

 بيوتكنولوژي كشاورزي 1 -  شناسي
دانشگاه تربيت مدرس (محل تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

 روزانه 26521  در اتوبان تهران كرج)

  
  هنرهاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه كدرشته محل -5متمم جدول شماره 

 ) 3مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359

  توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل عنوان رشته / گرايش نيمسال
 دوره تحصيلي  تحصيل

 اول دوم

 روزانه 26542  دانشگاه هنر اصفهان مطالعات تاريخي هنر اسالميهنر اسالمي گرايش  10 -  
 روزانه 26543  دانشگاه هنر اصفهان هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 8 - 

  
  
  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


