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 توضیحات جنسیت ظرفیت عنوان رشته رشتهكد  دوره تحصیلی گروه تحصیلی نام دانشگاه

 مرد زن - 35 آمار 15706 پردیس خودگردان علوم ریاضی و فنی دانشگاه زابل
محل تحصیل پردیس 

 خودگردان دانشگاه

 مرد زن - 35 مهندسی شهرسازی 15707 پردیس خودگردان علوم ریاضی و فنی دانشگاه زابل
محل تحصیل پردیس 

 خودگردان دانشگاه

 مرد زن - 45 مهندسی عمران 15708 پردیس خودگردان علوم ریاضی و فنی دانشگاه زابل
محل تحصیل پردیس 

 خودگردان دانشگاه

 مرد زن - 35 مهندسی معماری 15709 پردیس خودگردان علوم ریاضی و فنی دانشگاه زابل
محل تحصیل پردیس 

 خودگردان دانشگاه

 مرد زن - 45 مهندسی مکانیک 15710 پردیس خودگردان علوم ریاضی و فنی دانشگاه زابل
محل تحصیل پردیس 

 خودگردان دانشگاه

 15711 پردیس خودگردان علوم تجربی دانشگاه زابل
علوم مهندسی و صنایع غذایی ) 

 كشاورزی (
 مرد زن - 20

محل تحصیل پردیس 

 خودگردان دانشگاه

 مرد زن - 20 مهندسی فضای سبز 15712 پردیس خودگردان علوم تجربی دانشگاه زابل
محل تحصیل پردیس 

 خودگردان دانشگاه

 مرد زن - 40 جغرافیا 15713 پردیس خودگردان علوم انسانی دانشگاه زابل
محل تحصیل پردیس 

 خودگردان دانشگاه

 مرد زن - 40 حقوق 15714 پردیس خودگردان علوم انسانی دانشگاه زابل
محل تحصیل پردیس 

 خودگردان دانشگاه

 مرد زن - 40 مترجمی زبان انگلیسی 15715 پردیس خودگردان زبان های خارجی دانشگاه زابل
محل تحصیل پردیس 

 خودگردان دانشگاه

خودگردان س دیل پریمحل تحصتهران) ه نشگادا

 ش (یك
  مرد زن - 30 معماری 20694 پردیس خودگردان علوم ریاضی و فنی

خودگردان س دیل پریمحل تحصه تهران) نشگادا

 ش (یك
  مرد زن - 30 حقوق 20695 پردیس خودگردان علوم انسانی

خودگردان س دیل پریمحل تحصه تهران) نشگادا

 ش (یك
  مرد زن - 30 طراحی صنعتی 20696 پردیس خودگردان هنـر

تهران )محل تحصیل  -دانشگاه صنعتی شریف 

پردیس خودگردان مهندسی و علوم در جزیره كیش 

) 

  مرد زن - 30 مهندسی صنایع 20697 پردیس خودگردان علوم ریاضی و فنی

تهران )محل تحصیل  -صنعتی شریف دانشگاه 

پردیس خودگردان مهندسی و علوم در جزیره كیش 

) 

  مرد زن - 30 مهندسی عمران 20698 پردیس خودگردان علوم ریاضی و فنی

تهران )محل تحصیل  -دانشگاه صنعتی شریف 

پردیس خودگردان مهندسی و علوم در جزیره كیش 

) 

  مرد زن - 30 مهندسی كامپیوتر 20699 انپردیس خودگرد علوم ریاضی و فنی

تهران )محل تحصیل  -دانشگاه صنعتی شریف 

پردیس خودگردان مهندسی و علوم در جزیره كیش 

) 

  مرد زن - 30 مهندسی مکانیک 20700 پردیس خودگردان علوم ریاضی و فنی

تهران )محل تحصیل  -صنعتی شریف دانشگاه 

پردیس خودگردان مهندسی و علوم در جزیره كیش 

) 

  مرد زن - 30 مهندسی مواد و متالورژی 20701 پردیس خودگردان علوم ریاضی و فنی

تهران )محل تحصیل  -دانشگاه صنعتی شریف 

پردیس خودگردان مهندسی و علوم در جزیره كیش 

) 

  مرد زن - 30 مهندسی هوافضا 20702 پردیس خودگردان علوم ریاضی و فنی

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


