
مرکز سنجش و پذیرش

دانشگاه آزاد اسالمی                               

دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاهی مردمی و اسالمی است.                  

مقام معظم رهبري:
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  مقدمه 

ــاعی یکــی از     ــاد اجتم ــک نه ــوان ی ــه عن دانشــگاه ب

ارزشمندترین منابعی است که جامعه براي پیشرفت و توسـعه  

اي کـه در   این نهاد به جهت نقش تعیین کننده. در اختیار دارد

دارد به عنـوان  ) آموزش(و انتقال دانش ) پژوهش(تولید دانش 

نظر قـرار  هاي تعیین میزان توسعه کشورها مد  یکی از شاخص

دانشگاه آزاد اسالمی در این راستا و در پی تأمین  .گرفته است

هاي موجود در برنامـه   اهداف کمی و کیفی منبعث از رهیافت

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اقدام به پذیرش دانشجو 

دفترچه حاضر به منظـور پـذیرش دانشـجو در دوره     .نماید می

دانشـجو پـذیرش    حصیلیبراساس سوابق تکارشناسی پیوسته 

  .نماید می

  

  : تعاریف 

آموزش در دانشـگاه آزاد اسـالمی    :نظام آموزشی دانشگاه 

در این نظام هر درس با توجه بـه  . ي است براساس نظام واحد

سرفصل و حجم مطالب از یک، دو، سـه و یـا چهـار واحـد     

دانشجویان در هر نیمسال تحصـیلی  . درسی تشکیل شده است

دي از دروس براساس ضوابط مربوط و حضور با انتخاب تعدا

آنها، در پایان نیمسال تحصـیلی در   در کالسهاي نظري و عملی

نماینـد و پـس از موفقیـت در     امتحان آن دروس شرکت مـی 

در ایـن نظـام   . شـوند  التحصـیل مـی   امتحان کلیه دروس فارغ

آموزشی چنانچه دانشجویی در یک درس نمره قبولی نیـاورد،  

براسـاس مفـاد   . باشـد  دن مجدد همان درس میملزم به گذران

نامه آموزشی تعداد واحدهاي درسی الزم براي گذرانـدن   ینیآ

ریـزي   کارشناسی برطبق مصوبات شوراي عـالی برنامـه   دوره

  . شود تعیین و اعالم می

ایـن نظـام آموزشـی بـراي      :نظام آموزشـی تمـام وقـت    

 دانشجویانی است که تمامی وقت خود را صـرف تحصـیل در  

نمایند و کالسهاي درس آنها ممکن است صبح یـا   دانشگاه می

حداکثر طول مـدت تحصـیل در   . عصر و یا هر دو وقت باشد

سـال   6 پیوسته وقت براي دوره کارشناسی نظام آموزشی تمام

   .باشد می

ی بـه نیـاز   یدر جهـت پاسـخگو   :وقـت   نظام آموزشی پاره

تمـام وقـت   تواننـد در دوره   داوطلبانی که به هـر دلیـل نمـی   

دانشگاه آزاد اسالمی بـه تحصـیل بپردازنـد، نظـام آموزشـی      

وقت که به تصویب شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی نیـز      پاره

هـاي غیرپزشـکی در    کارشناسی رشـته  رسیده است، در مقطع

حداکثر . تعداد زیادي از واحدهاي دانشگاهی ایجاد شده است

از حداکثر وقت بیش  مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی پاره

لیکن . باشد مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی تمام وقت می

وقت امکـان انتخـاب و    چنانچه دانشجویان نظام آموزشی پاره

داشـته  در هـر نیمسـال   گذراندن واحدهاي درسی بیشـتري را  

توانند این دوره را مانند دانشـجویان نظـام آموزشـی     باشند می

ـ . تمام وقت در حداقل مدت طی نمایند داکثر مـدت مجـاز   ح

سـال   8 وقـت  نظام آموزشی پاره تحصیل در دوره کارشناسی

التحصـیالن ایـن نظـام     قابل ذکراست کـه بـه فـارغ   . باشد می

آموزشی مانند نظام آموزشی تمام وقت مدرك تحصیلی رسمی 

کالسهاي . وقت اعطاء خواهد شد مربوط به نظام آموزشی پاره

شود ولی اگر  یل میوقت در وقت عصر تشک نظام آموزشی پاره

تعداد دانشـجویان بـه تفکیـک زن و مـرد در یـک درس بـه       

حدنصاب تشکیل یک کالس نرسد، ممکـن اسـت آن کـالس    

توأماً با دانشجویان تمام وقت در اوقات صبح یا عصر تشـکیل  

از لحاظ ارزش علمی و استخدامی بـین مـدرك فراغـت از     .گردد

  .نداردوقت اختالفی وجود  تحصیل تمام وقت و پاره

  گـروه    شـش هـاي مختلـف دانشـگاه بـه      رشـته  : مجموعه

علوم تجربی، کشـاورزي و   -2«، »ریاضی و فنی مهندسی -1«

و » زبانهاي خـارجی  -5«، »علوم انسانی -4و  3«، »دامپزشکی

  . شود تقسیم می» هنر -6«

دانشگاه آزاد اسالمی در شهرهاي مختلف  :دانشگاهی  محل

مرکـز  «و » واحد دانشگاهی«ه نام داراي تشکیالت دانشگاهی ب

  .باشد می »آموزشی

و همچنین  استانهر واحد دانشگاهی با توجه به نیاز  :رشته 

هاي تحصیلی مختلفی در  تصویب مراجع ذیصالح داراي رشته

  .استپیوسته مقطع کارشناسی 
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ترکیـب نـام رشـته تحصـیلی و نـام واحـد        :شـهر /رشته

  . شود شهر نامیده می/دانشگاهی رشته

بـه اسـتناد    5/11/93مورخ  34467مطابق بخشنامه  :تذکر 

مصوبه نود و نهمین جلسه هیـأت رئیسـه دانشـگاه، کارکنـان     

اعـم از رسـمی، آزمایشـی و    (واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی 

مجاز نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خـود را  ) قراردادي

  .به عنوان محل تحصیل انتخاب نمایند

ـ  :شاخه تحصیلی  آمـوزان دوره متوسـطه در یکـی از     شدان

التحصـیل   اي و کـاردانش فـارغ   هاي نظري، فنی و حرفه شاخه

عنوان شاخه در کادر باالي کارنامـه مشـخص شـده    . شوند می

  . است

آمـوز در آن   اي است که دانـش  عنوان رشته :رشته تحصیلی 

ایـن عنـوان رشـته در کـادر بـاالي      . التحصیل شده است فارغ

  .دیده استکارنامه درج گر

شود کـه   به کسی اطالق می: دانشگاهی  دانش آموز پایه پیش

اکنون در  دیپلم متوسطه نظام سالی واحدي را اخذ نموده و هم

دانشگاهی به صورت روزانه، بزرگساالن یا داوطلـب   پایه پیش

مـاه   شـهریور آزاد مشغول به تحصیل بوده و حداکثر تا پایـان  

موفقیـت خواهـد گذرانیـد و    دانشگاهی را بـا   پایه پیش 1397

  .دانشگاهی خواهد شد موفق به اخذ گواهینامه پایان پیش

کسی اسـت کـه پـس از     :دانشگاهی  التحصیل پایه پیش فارغ

دانشگاهی  دریافت دیپلم متوسطه نظام سالی واحدي، پایه پیش

دانشگاهی شده  را گذرانیده و موفق به اخذ گواهینامه پایه پیش

  .است

 :وره چهار ساله متوسطه و یا شش ساله متوسـطه  التحصیل د فارغ

سـیکل اول و  (کسی است که دوره چهارساله و یا شش سـاله  

سنوات قبل نظام قدیم آموزش متوسطه را با موفقیت بـه  ) دوم

پایان رسانیده و داراي دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم آموزش 

  .باشد متوسطه می

  : رایط عمومی ش

ـ  -1 ی بـه اسـالم و یـا یکـی از ادیـان      اعتقاد و التزام عمل

مـالك،  ( تصریح شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

  ).نام است وضع کنونی داوطلب در هنگام ثبت

  .نداشتن عناد با نظام جمهوري اسالمی ایران -2

مبارزه مسلحانه با نظـام  ) 1( : مصادیق عناد شامل :توضیح 

ی تشـکیالتی بـه   داشتن وابسـتگ ) 2( ،جمهوري اسالمی ایران

پرداخت کمک مالی بـه گروهکهـاي   ) 3( ،گروهکهاي محارب

محارب یا هواداري تشـکیالتی از آن گروهکهـا و یـا داشـتن     

تبلیـغ ماتریالیسـم و ادیـان سـاختگی     ) 4( ،عضویت در آنهـا 

  .باشد می

  .نداشتن فساد اخالقی - 3

مصادیق فساد اخالقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و  :توضیح 

  .باشد ر به فحشاء میاشتها

ی جسـمی متناسـب بـراي تحصـیل در     یداشتن توانـا  -4

  .هاي انتخابی رشته

دانشجو موظـف اسـت کلیـه مقـررات دانشـگاه آزاد       -5

اسالمی و ضوابط خاص واحد دانشگاهی محل تحصیل خـود  

را رعایت نماید و در صورت عدم رعایت آن در هر مرحله از 

مربوط بـا وي رفتـار خواهـد     هاي نامه تحصیل، برابر مفاد آیین

  .شد

دانشجویان نباید براي شروع وادامه تحصـیل از لحـاظ    -6

  .منعی داشته باشند جمهوري اسالمی ایرانقوانین 

دانشگاه تعهدي براي تـأمین خوابگـاه و یـا امکانـات      -7

لیکن چنانچه واحـدهاي  . رفاهی دیگر جهت دانشجویان ندارد

اشـته باشـند، در اختیـار    دانشگاهی امکاناتی در ایـن مـورد د  

  . دانشجویان غیربومی قرار خواهند داد

با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسـالمی جابجـایی،     - 8

نامـه نقـل و انتقـاالت     انتقال و میهمانی دانشجویان مطابق آئین

  .باشد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ممنوع می

هـا و   سشدگان واحـدها، پـردی   شهریه پذیرفته :تذکر مهم 

المللی دانشگاه آزاد اسالمی براساس شهریه مصـوب   مراکز بین

المللـی و تـا دو برابـر     ها و مراکز بـین  ساالنه واحدها، پردیس

شـهریه  . شهریه واحـدهاي داخلـی دریافـت خواهـد گردیـد     

شدگان واحدهاي خارج از کشـور بـه صـورت ارزي     پذیرفته

ي داخـل  برابـر شـهریه واحـدها    2شود و بیش از  دریافت می

  .باشد کشور می
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  :شرایط اختصاصی 

داشتن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه یا گواهی پایـان دوره   -1

  . است یالزامدانشگاهی نظام جدید متوسطه  پیش

اي و کاردانش نظام جدید  دارندگان دیپلم فنی و حرفه -2

باشـند   دانشگاهی و یا مدرك کاردانی مـی  که فاقد مدرك پیش

  .این دوره را ندارنددر نام  حق ثبت

اعـم از پیوسـته و   (هاي کـاردانی  التحصیالن دوره فارغ -3

  . باشند مینام در این دوره  ثبتمجاز به غیرمشمول ) ناپیوسته

 غیـر هاي کاردانی علوم پزشـکی   التحصیالن دوره فارغ -4

در مقـاطع بـاالتر   هاي دیگـر   رشتهنام در  ثبتمجاز به مشمول 

که تعهدات خدمت خود را به وزارت مشروط بر آن ( باشند می

، بـدیهی  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام داده باشـند 

محـل  نـام در   التحصیالن، به هنگام ثبت است این قبیل از فارغ

نیـروي انسـانی را ارائـه    باید گواهی پایـان طـرح    دانشگاهی

   .)نمایند

براساس مصوبات شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی و      -5

ریزي دارندگان مدرك حوزوي مورد تأیید  برنامهشوراي عالی 

حوزه علمیه قم که معادل دیپلم کامـل نظـام قـدیم متوسـطه     

بـه شـرط آنکـه مشـمول     ) حداقل لمعتین و اصـول (باشد  می

وظیفه عمومی نبوده و همزمان در حوزه علمیه تحصیل ننمایند 

 نـام  ثبـت هاي گروه علوم انسـانی دانشـگاه    توانند در رشته می

  .ندنمای

افراد مشمولی که قبالً در دانشـگاه تحصـیل نمـوده و      -6

اند و تحصیالت آنان  اخراج شده یا از تحصیل منصرف گردیده

تـر شـده    ایینناتمام مانده و یا منجر به دریافت مدرك مقطع پ

مگـر افـرادي کـه موفـق بـه       باشند نام نمی ثبتاست مجاز به 

ز خدمت وظیفـه  دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ا

  .عمومی شده باشند

متقاضیان رشته مهندسی دریا ـ دریانوردي باید عـالوه    -7

کور رنگی کامالً  بر داشتن سالمت کامل جسمی از نظر بینایی،

  .سالم باشند

هاي تربیت بدنی و علوم ورزشـی بایـد    متقاضیان رشته -8

قلبی و تنفسی   هاي حاد جسمی، بیماري ضمن نداشتن معلولیت

ز نداشته باشند و الزم است توانایی جسمی متناسب بـا ایـن   نی

رشته را مطابق نظر محل دانشـگاهی دارا باشـند در غیـر ایـن     

نام و ادامه تحصیل آنـان در محـل دانشـگاهی     صورت از ثبت

  .جلوگیري به عمل خواهد آمد

هـاي نمـایش ـ بـازیگري و نمـایش ـ        متقاضیان رشته -9

هـاي حـاد جسـمی،     معلولیـت کارگردانی باید ضمن نداشتن 

هاي قلبی و تنفسی نیز نداشته باشـند و داراي سـالمت    بیماري

کامل بینایی، شنوایی و کالمی باشند در غیـر ایـن صـورت از    

  .ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد

از متقاضیان رشته موسیقی در محل دانشـگاهی انتخـابی،    -10

مل خواهد آمـد و در صـورت   آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی به ع

لذا دریافت رسید  نام نمایند توانند در محل دانشگاهی ثبت قبولی می

  .باشد نام براي این رشته به منزله پذیرش در این رشته نمی ثبت

  

   :ضوابط پذیرش دانشجو 

داوطلبان واجد شرایط مـالك و   در این روش معدل کتبی

شـدگان در یـک    گیرد و اسامی پذیرفتـه  مبناي پذیرش قرار می

هـر داوطلـب براسـاس    . گردد مرحله و به طور یکجا اعالم می

محل انتخابی که از نظـر  /معدل کتبی  دیپلم به اولین کد رشته

در مقایسه با سایر داوطلبینـی کـه شـرایط    (علمی برتري دارد 

  .شوند در صورت وجود ظرفیت معرفی می) مشابه وي را دارند

وطلبان صـرفاً براسـاس سـوابق    از آنجا که پذیرش دا :تبصره  

پذیرد و نظـر بـه ایـن کـه      صورت می) معدل کتبی دیپلم(تحصیلی 

ریاضی، (دروس امتحانی داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنان 

متفاوت است لذا چنانچه نوع دیپلم داوطلب با ...) تجربی، انسانی و 

د اعمـال  شود متفاوت باشد، درص گروه آزمایشی که متقاضی آن می

معدل کتبی متفاوت خواهد بود که در این خصوص توجه داوطلبان را 

  .دارد به جدول ذیل معطوف می
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  : تذکرات مهم 

مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صـادقانه تکمیـل    -1

  .شود

ــده    -2 ــل ش ــدرجات تکمی ــه من ــحت کلی ــئولیت ص مس

  .اهد بودبه عهده داوطلب خو) مندرجات فرم تقاضانامه(

گونـه   نام اعمال هـیچ  هاي مقرر ثبت پس از پایان مهلت -3

پـذیر   نـام امکـان   تغییري در مندرجات فـرم تقاضـانامه ثبـت   

بنابراین داوطلب بایـد در زمـان تکمیـل اطالعـات     . باشد نمی

  .تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد

داوطلبان بایستی معدل کتبی دیپلم خود را دقیقاً مطابق  -4

معدل مندرج در مدرك فارغ التحصیلی درج نمایند چرا که در 

ــدرك    ــدرج در م ــدل من ــا مع ــی ب ــایرت اعالم ــورت مغ ص

نام و ادامه تحصیل فرد جلوگیري خواهد  التحصیلی از ثبت فارغ

  .شد

هر موقع مشخص شود که داوطلب حقایقی را کتمـان   -5

 نموده یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه

نـام، در حـین    در هـر مرحلـه اعـم از ثبـت    (باشد  راهنما نمی

  .محروم خواهد شد...) تحصیل و 

  : نام  ثبتروش 

نام اینترنتی  متقاضیان الزم است با مراجعه به سامانه ثبت -1

بــــه آدرس  ســــنجش و پــــذیرش دانشــــگاهمرکــــز 

www.azmoon.org    نسبت به دریافت و مطالعـه دفترچـه

  .م نمایندراهنماي این دوره اقدا

ریـال   400000 توانند بـا پرداخـت مبلـغ    متقاضیان می -2

  نام اقدام نمایند و بـا ورود  نسبت به خرید کارت اعتباري ثبت

نـام و کـد امنیتـی بـه صـفحه ورود       نام، رمز ثبت ناسه ثبتش

  .اطالعات وارد شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شـهر از  /رشته 20توانند نسبت به انتخاب  متقاضیان می -3

شهرهاي ارائـه  /وعه و یک نظام آموزشی از میان رشتهیک مجم

  .شده در سامانه اقدام نمایند

هـاي   نظـام شـهر از  /متقاضیانی که تمایل به انتخاب رشـته  -4

اینترنتـی  کارت توانند مجدداً با خرید  متفاوت را دارند می آموزشی

آموزشی دیگر اقدام   نظام شهر از /رشته 20نام نسبت به انتخاب  ثبت

  .یندنما

الزم اسـت از  فایل تصویري تهیه شده توسط داوطلب  -5

باید داراي شـرایط  این فایل . نام ارسال گردد طریق سامانه ثبت

  : ذیل باشد 

 6×4یـا   3×4فایل مربوطه الزم است با اسکن از عکس  -

و با  dpi 100و با درجه وضوح  Grayscale256به صورت 

  .ذخیره شده باشد jpgفرمت 

کیلوبایـت   70تصویر ارسالی بایـد کمتـر از    حجم فایل -

  .باشد

شـود الزم اسـت    عکسی که تصویر از روي آن تهیه مـی  -

  .تمام رخ بوده و در سال جاري تهیه شده باشد

پیکسـل و   200×  300ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل  -

  .پیکسل باشد 300× 400حداکثر 

ه تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شـد  -

  .و فاقد هرگونه حاشیه زائد باشد

تصویر داوطلب باید واضح و مشخص بوده و اثـر مهـر،    -

منگنه و سایر مواردي که منجر به مخدوش و نامشخص بـودن  

  .شود در تصویر وجود نداشته باشد چهره داوطلب می

  »با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی) معدل کتبی دیپلم(جدول ضریب تأثیر اعمال سوابق تحصیلی «

  نوع دیپلم  

  

  گروه آزمایشی

  یبعلوم تجر  ریاضی فیزیک
ادبیات و علوم 

  انسانی

علوم و معارف 

  اسالمی
  سایر عناوین دیپلم

  4/31  4/31  4/31  100  100  علوم ریاضی و فنی 

  4/31  4/31  4/31  100  100  علوم تجربی

  2/41  100  100  80  80  علوم انسانی

  100  100  100  100  100  هنر 

  100  100  100  100  100  هاي خارجی زبان
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داوطلبان الزم است پس از آماده نمودن فایل تصویري  -7

مرکز  اینترنتینام  ثبت سامانهبه  نام و اطالعات الزم جهت ثبت

دانشـــگاه آزاد اســـالمی بـــه آدرس  ســـنجش و پـــذیرش

www.azmoon.org برخی از نکات مهمـی  . مراجعه نمایند

نام به آنها توجه کامل داشـته   که الزم است قبل از شروع ثبت

  .درج گردیده است سامانهد در صفحه ورودي این باشن

  

  :پیوسته  وره کارشناسیمقررات وظیفه عمومی  متقاضیان د

هــاي موجــود بــه کلیــه  براســاس مقــررات و آیــین نامــه

دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمـومی کـه داراي شـرایط    

الزم باشند معافیت تحصیلی در طـول مـدت مجـاز تحصـیل     

  .شود حداکثر تا زمان فراغت از تحصیل داده می

الزم به یادآوري است که به دانشجویان مشـمول خـدمت   

عمومی که داراي شرایط الزم باشند در نظـام آموزشـی    وظیفه

وقت نیز مانند دانشجویان نظام آموزشی تمام وقت معافیت  پاره

  دوره مشمول درسنوات تحصیلی افراد . شود تحصیلی داده می

  .باشد سال می 5 پیوسته کارشناسی

براساس اعالم رسمی سـازمان وظیفـه عمـومی نیـروي       

براي شـرکت  » مرد«ایران، داوطلبان انتظامی جمهوري اسالمی 

، الزم براسـاس سـوابق تحصـیلی    در مرحله پذیرش دانشـجو 

است یکی از شرایط مشروحه ذیل را دارا بوده و کد مربوطـه  

  .را در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند

  . داشتن کارت پایان خدمت :  1کد   

شـکی،  کفالـت، پز (داشتن کارت معافیـت دائـم   :  2کد   

  ).ایثارگران و موارد خاص

پزشـکی،  (داشتن برگ معافیت موقت بدون غیبت :  3کد   

در مدت اعتبار آن مشروط بـه ایـن کـه از    ...) کفالت و سایر 

دانشگاهی تا زمان پـذیرش در   تاریخ اخذ مدرك دیپلم یا پیش

   .دانشگاه بیش از یک سال سپري نشده باشد

کـه   دانشـگاهی  پیش آموزان سال آخر دوره دانش : 4کد   

به صورت حضوري، مشغول بـه تحصـیل بـوده و تـا تـاریخ      

  . شوند التحصیل می در سنوات مجاز تحصیلی فارغ 31/6/97

دانشـگاهی بـه شـرط     پیش دورهالتحصیالن  فارغ:   5کد   

سـالگی بـه صـورت پیوسـته و      24اتمام تحصـیل تـا پایـان    

و مشروط ) روزانه، بزرگساالن و آموزش از راه دور(حضوري 

ــان در   ــاریخ فراغــت از تحصــیل آن ــه از ت ــن ک ــه ای  دورهب

دانشگاهی تا زمان قبولی قطعی در دانشگاه بـیش از یـک    پیش

نام در دانشگاه نیز وارد  سال سپري نشده و همچنین قبل از ثبت

  .غیبت نشده باشند

 18(آمـوزانی کـه قبـل از سـن مشـمولیت       دانش:  6کد   

دانشگاهی بـه صـورت    پیش كمدرموفق به اخذ ) سالگی تمام

حضوري یا غیر حضوري شده باشند به شرط نداشتن غیبت و 

از تـاریخ اخـذ مـدرك پـیش     شش مـاه  سپري نشدن بیش از 

  .دانشگاهی

آموزانی که قبل از سن مشمولیت موفق به  دانش :توضیح   

شوند چنانچه حداکثر تا شـش   پیش دانشگاهی می مدركاخذ 

وارد ) سـالگی تمـام   18(لیت ماه پس از رسیدن به سن مشمو

باشـند در غیـر ایـن     دانشگاه شوند مجاز به ادامه تحصیل مـی 

صورت به دلیل ورود به غیبت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند 

بود مگر این که در مهلت شش ماهه معرفی، خود را از طریـق  

به وظیفـه عمـومی معرفـی کـرده و      10+یکی از دفاتر پلیس 

  .غیبت باشندداراي برگ اعزام بدون 

آموزانی کـه پـس از تـرك تحصـیل و در      دانش : 7کد   

 مـدرك مهلت یک ساله معرفی به وظیفه عمومی موفق به اخذ 

دانشگاهی به صورت داوطلب آزاد شده باشند، بـه شـرط    پیش

نداشتن غیبت و سپري نشدن بیش از یک سال از تـاریخ اخـذ   

  .دیپلم یا پیش دانشگاهی

پیش دانشگاهی دارنده برگ  دورهالتحصیالن  فارغ : 8کد   

اعزام به خدمت بدون غیبت که از تاریخ اعـزام آنـان سـپري    
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نشده باشد مضافاً مشروط به این کـه از تـاریخ اخـذ مـدرك     

تحصیلی تا زمان پذیرش در دانشگاه بیش از یک سال سـپري  

  .نشده باشد

و قبـل از آن بـه    1347متولدین نیمـه اول سـال   :  9کد   

  .سن نداده باشند شرطی که تغییر

بـدون  ) سربازان در حال خدمت(کارکنان وظیفه :  10کد   

غیبت اولیه به شرطی که در مقاطع کارشناسی و باالتر پذیرفته 

  .شوند

اي که خدمت دوره ضرورت آنان  کارکنان وظیفه:  11کد   

این دسته از افـراد مجـاز   (رسد  به پایان می 31/6/97تا تاریخ 

لکـن بایسـتی در هنگـام    ) باشـند  ه میبه شرکت در این مرحل

اتمام قطعی خدمت وظیفه عمـومی  نام در دانشگاه گواهی  ثبت

  .و یا کارت پایان خدمت ارائه نمایند

طالب علوم دینی دارنده معافیت تحصیلی حوزه :  12کد   

این دسته از طالب مادامی که اشتغال به تحصیل آنان از سوي 

علمیه  هاي مدیریت حوزه یا شورايمرکز مدیریت حوزه علمیه 

توانند با همان معافیت تحصیلی حـوزه   می ،شود تأیید می معتبر

در صـورتی کـه معافیـت    . در دانشگاه نیـز تحصـیل نماینـد   

تحصیلی آنان به هر دلیل از سوي حوزه لغو گـردد مجـاز بـه    

این گونه دانشجویان بایـد   .باشند ادامه تحصیل در دانشگاه نمی

نامه حـوزه علمیـه    سال تحصیلی، موافقت نام در هر براي ثبت

  .مربوطه را ارائه نمایند

دانشجویان انصرافی در صـورتی کـه در سـقف    :  13کد   

سنوات مجاز به تحصیل انصـراف داده و همچنـین از تـاریخ    

انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلـی تـا زمـان پـذیرش در     

  .دانشگاه و رشته جدید بیش از یک سال سپري نشده باشد

از این امتیـاز   22/8/90مضافاً مشروط به این که قبالً از تاریخ 

  .نکرده باشنداستفاده یک بار انصراف 

  

  : درخصوص مشموالن وظیفه عمومی مهم  تتذکرا

باشـند و   مشموالن غایب مجاز به ادامه تحصیل نمـی  -1  

تحصیلی بـراي آنـان    معافیتدر صورت قبولی در این مرحله 

  .باشند نام از آنها نمی ها مجاز به ثبت صادر نگردیده و دانشگاه

دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت دوره ضـرورت   -2  

بـه جـز   (باشند  یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نمی

  ).اند افرادي که قبل از ورود به سن مشمولیت اخراج شده

دمت صـرفاً جهـت ادامـه    ترخیص سربازان حین خ -3  

تحصیل در مقطع کارشناسی و باالتر مجـاز بـوده و تـرخیص    

  .باشد آنان جهت تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی

دانشجویانی کـه تمایـل بـه انصـراف و شـروع بـه        -4  

تحصیل مجدد دارند در طول تحصیالت دانشگاهی فقـط یـک   

ـ   بار مجاز به انصراف می نوات باشند مشروط بر این کـه در س

مجاز تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شـروع بـه   

  .تحصیل مجدد بیش از یک سال سپري نشده باشد

کـه  ) پیوسـته (دانشجویان مقاطع کارشناسی و باالتر  -5  

تـر   پس از انصراف یا اخـراج بـا اخـذ مـدرك مقطـع پـایین      

شوند تا پایان خدمت دوره ضـرورت   التحصیل شناخته می فارغ

  .معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نیستندیا اخذ 

زمـان بـا انجـام     کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل هم -6  

خدمت نیستند و در صـورت پـذیرش در دانشـگاه و داشـتن     

  .شرایط ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد

نام قطعی و تحصـیل پذیرفتـه شـدگان در دوره     ثبت -7  

نـام   ه صدور مجـوز ثبـت  موکول ب 97کارشناسی پیوسته سال 

در  .باشـد  می 10+توسط سازمان وظیفه عمومی و دوایر پلیس 

غیر این صورت از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهـد  

  .آمد

پیوسته، چنانچه مشـمول   هاي کاردانی التحصیالن دوره فارغ -8

باشند، و یا تعهد خدمت نداشته باشند، مجـاز  نخدمت وظیفه عمومی 

  .باشند هاي کارشناسی می در کلیه رشته نام به ثبت

  

شهریه، هزینه خدمات آموزشی  و حق بیمه دانشجویی و میزان 

  : آن

هاي دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه     با توجه به اینکه هزینه -1

عنــوان مؤسســه غیرانتفــاعی از محــل شــهریه دانشــجویان و 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     
  دانشگاه آزاد اسالمی 97-98سال تحصیلی  اولل نیمسا براساس سوابق تحصیلی درنام  دوره کارشناسی پیوسته  دفترچه راهنماي ثبت

 

8 

 

گردد، لذا از دانشجویان در آغاز هر  هاي مردمی تأمین می کمک

یمسال تحصیلی مبلغی به عنوان شهریه ثابت، مبلغـی نیـز بـه    ن

گـردد   دریافت میازاي هر واحد درسی به عنوان شهریه متغیر 

که میزان آن قبل از شروع هر سال تحصیلی با تصویب هیـأت  

الذکر در این  مقررات فوق. شود میدانشگاه اعالم استانی امناي 

ع و بـراي نظـام   تمامی دانشجویان در تمـام مقـاط   برايمورد 

گردد لـذا بـه    وقت یکسان اعمال می وقت یا پاره آموزشی تمام

ــت  ــن دوره ثب ــه در ای ــرادي ک ــی اف ــام م ــیه  ن ــد توص   نماین

  .گردد می

نام و احراز هویت در محـل   پس از انجام مراحل ثبت -2

ــغ دانشــگاهی، الزم اســت هریــک از ثبــت ــام شــدگان مبل      ن

آموزشـی بـه همـراه     هزینه خـدمات  را بابتریال  1360000 

به شماره حساب جاري محـل دانشـگاهی    اولشهریه نیمسال 

  . قبولی واریز نمایند

ریال بابت  31500نام شدگان مبلغ  الزم است کلیه ثبت -3

حق بیمه دانشجویی را به حساب بـانکی کـه از طـرف واحـد     

  .دانشگاهی اعالم خواهدشد، پرداخت نمایند

  

  : بیمه دانشجویی ضوابط و مقررات صندوق رفاه و 

  :تسهیالت مالی دانشجویی  -1

ها از نظر مدت زمـانی بـه سـه دسـته کوتـاه       الحسنه قرض

  .گردند مدت و بلند مدت تقسیم می  مدت، میان

الحسـنه   مـاه، قـرض   6الحسنه کوتاه مدت حـداکثر   قرض

 60الحسنه بلند مدت حـداکثر   ماه، قرض 12مدت حداکثر  میان

  .ماه

تـاه مـدت و میـان مـدت در زمـان      هـاي کو  الحسنه قرض

  .گردند تحصیل دانشجو تسویه می

  :هاي کوتاه مدت  وام –الف 

ماهه بدون بهره بوده  6تا  3ها به صورت کوتاه مدت و  وام

  .و تا پایان هر ترم تحصیلی تسویه حساب شود

   :هاي میان مدت  وام –ب 

گیرد کـه بـراي    گونه تسهیالت به دانشجویانی تعلق می این

پرداخت نیاز به مهلت بیشتري دارند و از محـل اعتبـارات    باز

شُعب صندوق رفاه و بیمه دانشجویان واحدها طبق ضـوابط و  

شود و در زمـان   مقررات مربوط در اختیار دانشجو گذاشته می

  .گردد تحصیل دانشجو تسویه می

  : هاي بلند مدت  وام –ج 

  منابع داخلی  -1

  فناوري منابع وزارت علوم، تحقیقات و -2

گیـرد   این نوع تسهیالت در اختیار دانشجویانی قرار مـی  -

که در حین تحصیل قادر به تأمین و پرداخت شهریه و اقسـاط  

  .باشند الحسنه خود نمی قرض

  : الحسنه  انوع قرض

  : کمک هزینه اجاره  -

بابت تأمین بخشی از هزینه تحصیلی براي مدت یک بار در 

  .اشدب طول تحصیل قابل پرداخت می

بابت تأمین بخشی از اجاره مسکن : کمک هزینه تحصیلی  -

در طـول  . شود دانشجویان در طول مدت تحصیل پرداخت می

سال یک بار و صرفاً جهـت مسـکن دانشـجویان غیـر بـومی      

  .ماهه 12باشد با باز پرداخت  می

این وام از محل منابع صندوق رفاه : کمک هزینه ازدواج  -

گیرد کـه در زمـان    دانشجویانی تعلق میو بیمه دانشجویان به 

یک بار در طول تحصیل و جهت . دانشجویی متأهل شده باشند

دانشجویان حـداکثر یـک سـال    . شود ازدواج اول پرداخت می

  .پس از تاریخ عقد نامه فرصت دریافت وام مذکور را دارند

وام ضروري صرفاً جهت عمـل جراحـی،   : وام ضروري  -

هاي خاص و زایمـان   زینه دارو بیماريبستري در بیمارستان، ه

  .باشد می

  .باشد وام کوتاه مدت شهریه فاقد کارمزد می : 1تبصره 
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  ) : کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري(انواع تسهیالت اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف 

  : المی تسهیالت اعطایی از محل منابع صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اس -1

  تعداد اقساط  کارمزد  »به ریال« مبلغ تسهیالت  عنوان وام  ردیف

  مسکن  1
  5000000 : مجرد
  7000000 : متأهل

  )ماهه 12(یک ساله   5/2%

  قسط در حین تحصیل 20  % 5/2  ریال 12000000  ضروري  2
  قسط در طول یک ترم 4حداکثر   % 5/2  درصد کل شهریه 50  کوتاه مدت  3
  قسط در حین تحصیل 20حداکثر   % 5/2  درصد کل شهریه 50  میان مدت  4
  ماهه بعد از فراغت از تحصیل 36حداکثر   %5/2  درصد کل شهریه 50  بلند مدت  5
  قسط حین تحصیل 20  %5/2  15000000  قرض الحسنه ازدواج  6

  الحسنه تحصیل قرض  7
  5000000: مجرد 
  6000000: متأهل 

  ماه متوالی در طول تحصیل 9  5/2%

  : تسهیالت اعطایی از محل منابع بیرونی صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  -2

  : یالت اعطایی از منابع تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري هتس -2-1

  مقاطع تحصیلی  عنوان وام  ردیف
  مبلغ تسهیالت

  »به ریال«
  تعداد اقساط  کارمزد

  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر   %4  5000000  کاردانی  شهریه بلند مدت  1

  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر   %4  5000000  کارشناسی   بلند مدت شهریه  2

  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر   %4  10000000  کارشناسی ارشد   بلند مدت شهریه  3

  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60اکثر حد  %4  25000000  دکتري تخصصی   بلند مدت شهریه  4

  : تسهیالت اعطایی از محل منابع بانک ملی ایران  -2-2

  مقاطع تحصیلی  ردیف
  مبلغ تسهیالت

  »به ریال«
  تعداد اقساط  کارمزد

  ماه 60حداکثر   %14  25000000  کارشناسی   1

  ماه 60حداکثر   %14  50000000  کارشناسی ارشد     2

  ماه 60حداکثر   %14  100000000  دکتري   3

   :یالت ازدواج دانشجویی تسهاعطاي  -2-3

  هاي عامل بانک  ردیف
  مبلغ تسهیالت

  »به ریال«
  تعداد اقساط  کارمزد

  ماه 36  %11  100000000  پست بانک  1

  ماه 36  %4  100000000  کارآفرینی امید   2

  : اعطاي پوشش بیمه اجباري حوادث دانشجویی -3

  »ریال«سقف تعهد   کارمزد  ردیف

  پنجاه میلیون  50000000  هاي پزشکی ناشی از حادثه تا سقف جبران هزینه  1

2  
ناشی از ) کلی یا جزئی(جبران هزینه نقص عضو 

  حادثه تا سقف 
  دویست میلیون ریال  200000000

  دویست میلیون ریال  200000000  جبران هزینه فوت ناشی از حادثه  3
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  : یل ضوابط و مقررات انصراف از تحص -2
نام، برخی از متقاضیان بـه   با توجه به این که پس از ثبت -

هاي پرداختی  دالیلی انصراف داده و درخواست استرداد هزینه
هـاي مربوطـه درخصـوص     نمایند رعایت مفاد بخشـنامه  را می

  .گونه افراد از سوي واحدهاي دانشگاهی الزامی است این
  : هاي دانشجویی  ضوابط و مقررات خوابگاه -3

دانشگاه تعهدي براي تأمین خوابگاه و یا امکانـات اقـامتی   
 دانشجویان ندارد لکن واحدهاي دانشـگاهی حـدود امکانـات   

  .شدگان خواهند رساند  نام به اطالع پذیرفته خود را هنگام ثبت
  :مقیم کشور  غیر ایرانینام اتباع  شرایط و ضوابط ثبت

ایران و داراي جمهوري اسالمی فقط اتباع غیر ایرانی مقیم 
با مدرك دیـپلم از مـدارس جمهـوري    که  اقامت قانونی معتبر

المللــی در داخــل ایــران  اســالمی ایــران و نیــز مــدارس بــین
  .باشند نام می اند، مجاز به ثبت التحصیل شده فارغ

کلیه مدارك دیپلم صادره از مـدارس جمهـوري    :تبصره 
زارت آموزش اسالمی ایران متقاضیان تحصیل باید مورد تأیید و

  .و پرورش قرار گیرد
مقیم ایران منوط به داشتن یکی  غیر ایرانینام اتباع  ثبت -1

  : باشد  از مدارك اقامتی یا شناسایی معتبر زیر می
دفترچه پناهندگی سیاسی صـادره از سـوي نیـروي     -1-1

  .انتظامی جمهوري اسالمی ایران
ر حـداقل  اي که داراي پروانه اقامت با اعتبا گذرنامه -2-1

  .شش ماهه باشد
صـادره از اداره   غیر ایرانیکارت هویت ویژه اتباع  -3-1

کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور داراي اعتبـار  
  .در سال جاري

اداره کل  آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم -4-1
  .اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشورامور 

هـاي   ه شده در هر یک از رشـته پذیرفت غیر ایرانیاتباع  -2
بایست واجد شرایط و ضوابط اعالم شده  تحصیلی منحصراً می

باشند و محل تحصیل خود را  سنجش و پذیرشاز سوي مرکز 
با توجه به شرایط و ضوابط مربوط و رعایت مناطق ممنوعه در 
هنگام تعیین رشته انتخاب نموده باشند در غیـر ایـن صـورت    

قی گردیده و از ادامه تحصیل آنان ممانعت قبولی آنان منتفی تل
  .آید به عمل می

هـاي ذیـل    در رشـته  غیر ایرانیشرکت اتباع  : 1تذکر مهم 
  : باشد  ممنوع می

  .اتمی -فیزیک  -1
  .اي هسته –فیزیک  -2
  .فضا –مهندسی هوا  -3
خلبانی، ناوبري، هواپیما، تعمیر و (مهندسی هوانوردي -4

  ).کوپتر و مراقبت پرواز هلینگهداري هواپیما، خلبانی 
  گرایش مخابرات امن:  )IT(فناوري اطالعات  -5

جهت اطالع از مناطق ممنوعه بـراي تـردد و    : 2تذکر مهم 
. توانید به صفحه بعد مراجعه فرمائیـد  می غیر ایرانیاقامت اتباع 

مقیم مجاز به انتخاب رشـته   غیر ایرانیشایان توجه است اتباع 
  .باشند در این مناطق نمی

گونه تعهدي درخصـوص   جمهوري اسالمی ایران هیچ -3
به استثناي همسـر  (شدگان  صدور مجوز اقامت خانواده پذیرفته
  .ندارد) و فرزند داراي اقامت قانونی دانشجو

اي که مغایرت شرایط داوطلب با شرایط  در هر مرحله -4
اعالم شده از سوي اداره کل امور اتبـاع و مهـاجرین خـارجی    

ت کشور تشخیص داده شد از ادامـه مراحـل گـزینش یـا     وزار
  .آید تحصیل داوطلب جلوگیري به عمل می

به استثناي دارندگان دفترچه پناهنـدگی سیاسـی و آن    -5
دسته از دانشجویانی که بنا به دالیلی موجه قادر به عزیمت بـه  

نـام و ادامـه تحصـیل سـایر      کشور متبوع خویش نباشند ثبـت 
ها و مؤسسات آموزش عالی کشـور   دانشگاهشدگان در  پذیرفته

منوط به انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه 
نـام و ادامـه    بنـابراین ثبـت  . باشـد  با روادید تحصیلی معتبر می

ها مشروط به اخذ  شدگان غیر ایرانی در دانشگاه تحصیل پذیرفته
یت اقامـت  و تبدیل وضعدانشگاه الملل  تأییدیه از اداره کل بین

به گذرنامه، روادید تحصیلی و اقامت دانشجویی از طریق امور 
  .کنسولی در اولین نیمسال تحصیلی بالمانع خواهد بود

نام گزینـه اتبـاع غیـر     در هنگام ثبت متقاضیانچنانچه  -6
  .گردد ایرانی را عالمت نزده باشند، پذیرش آنان لغو می

به تحصیل در  زمان اتباع غیر ایرانی شاغل تحصیل هم -7
هـاي آزاد،   ها و واحـدها و مراکـز آموزشـی دانشـگاه     دانشگاه

نــور، جــامع علمــی کــاربردي و مراکــز جامعــه  دولتــی، پیــام
ممنـوع  » ع«العالمیه و آموزش عالی اهل بیـت  » ص«المصطفی

  .است
شـدگان غیرایرانـی    نـام  ثبـت چنانچه در حین تحصیل  -8

ی بوده و مجدداً محرز گردد که دانشجو داراي مدرك کارشناس
در مقطع تحصیلی تکـراري پذیرفتـه شـده اسـت از     نام  با ثبت

تحصـیل آنـان ممانعـت بـه عمـل آمـده و اخـراج محسـوب         
اتباع غیر ایرانی، ملزم بـه   تحصیلمحل  هاي دانشگاه .گردند می

  .اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذیرش و ثبت نام اولیه هستند
هـایی کـه منجـر بـه      رشتهدر  غیر ایرانیپذیرش اتباع  -9

ایجاد تعهدات استخدامی براي جمهوري اسالمی ایران شـود و  
هاي خاص که در این دفترچه راهنمـاي   همچنین برخی از رشته

  .باشد انتخاب رشته ذکر شده است ممنوع می
نظام آموزشی پاره وقـت   در غیر ایرانیاتباع نام  ثبت -10

بالمانع ) ترم 10(با رعایت حداکثر سقف مجاز سنوات تحصیل 
  .باشد می

به منظور ساماندهی و تسهیل فرآیند انجام امور کنسولی  -
متقاضیان غیرایرانی، کلیه داوطلبان غیرایرانی متقاضی تحصـیل  

بایسـت بعـد از   در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسـالمی مـی  
انجام ثبت نام خود در وب سـایت مرکـز سـنجش و پـذیرش     

میل و ارسال اطالعات خود مطابق مراحل دانشگاه، نسبت به تک
  .ذیل اقدام نمایند

مراجعه به وب سایت سازمان امور دانشجویان وزارت  -1
  .www.saorg.irعلوم، تحقیقات و فناوري به 

  .»دانشجویان غیرایرانی«مراجعه به بخش درگاه  -2
  .تکمیل اطالعات و اخذ کد پیگیري -3
شـگاه آزاد اسـالمی   تماس با اداره کل بین الملـل دان  -4

به منظـور پیگیـري   ) روز از تاریخ اخذ کد مربوطه 15پس از (
  .امور کنسولی

  )021-47352424: و فکس  021-47352425: تلفن (
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  هاي تابعه غیر ایرانی به تفکیک شهرستان اقامت اتباع جهتممنوعه هاي  و شهرستان ها اسامی استان

  

  هاي ممنوعه شهرستان  استان  ردیف
  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  بایجان شرقی آذر  1
  .باشد ممنوع می غیر ایرانیاقامت اتباع افغانی ممنوع ـ کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع   آذربایجان غربی   2

  اردبیل   3
ار، گرمـی،  سـو  آبـاد، بیلـه   هـاي پـارس   باشد و اقامت اتباع عراقی در شهرستان اقامت اتباع افغانی ممنوع می

  .باشد شهر و نمین ممنوع می مشکین

  اصفهان  4

شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخـش مرکـزي    هاي نطنز، فریدن، فریدون شهرستاناقامت اتباع افغانی در 
از شهرستان آران و بیدگل ابوزید بخش ، اردستان و ، خور و بیابانکاستان اصفهان، دهاقان، نائین، گلپایگان

  .دباش ممنوع می
  .در استان بالمانع است غیر ایرانیاقامت اتباع   البرز  5

  ایالم   6
هـاي مهـران، دهلـران و     در شهرسـتان  غیـر ایرانـی  اتبـاع   سایراقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت 

  .باشد شهرهاي مرزي ممنوع می
  .باشد می هاي دیلم و گناوه براي اقامت اتباع افغانی ممنوع صرفاً شهرستان  بوشهر  7

  تهران  8
بـراي  (شهرداري تهران  13به استثناء منطقه خجیر در منطقه بالمانع است در استان  غیر ایرانیاقامت اتباع 
  .)اتباع افغانی

  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  چهارمحال و بختیاري   9

  خراسان جنوبی   10

هبندان، سربیشه، درمیان، قاین، فردوس، سرایان، طبس هاي مرزي ن اقامت کلیه اتباع غیر ایرانی در شهرستان
اقامت اتبـاع  . هاي بیرجند و خوسف مجاز است اقامت اتباع افغانی در شهرستان. باشد و زیرکوه ممنوع می

  .باشد عراقی در سطح استان ممنوع می

  خراسان رضوي   11
اد، خواف، سـرخس، کـالت نـادري و    جام، قوچان، تایب تربت: هاي مرزي  شهرستاناقامت اتباع افغانی در 

  .درگز ممنوع است
  .باشد اقامت اتباع افغانی و عراقی ممنوع می  خراسان شمالی   12

  خوزستان   13

در  غیـر ایرانـی  اقامت اتباع افغانی در سطح استان به استثناء شهرستان گتوند ممنوع و اقامـت سـایر اتبـاع    
  . باشد منوع میهاي آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان م شهرستان

هاي آبـادان و خرمشـهر بالمـانع     گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان غیر ایرانی داراياقامت اتباع  :تبصره 
  .باشد می

  .باشد هاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقی مجاز می اقامت اتباع افغانی ممنوع ـ صرفاً شهرستان  زنجان  14

  سمنان  15

رودي قصر بهرام، مرکز آمایش معراج یک و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مرکز منطقه گرمسار و و
هاي شـاهرود و   اقامت اتباع افغانی در شهرستان. باشد ممنوع میغیر ایرانی آمایش سراج  براي اقامت اتباع 

  .دامغان ممنوع است

  سیستان و بلوچستان  16
هـاي   در شهرستان غیر ایرانیاقامت و تردد اتباع . باشد وع میاقامت اتباع افغانی و عراقی در کل استان ممن

  . هاي خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع است هاي مرزي شهرستان زابل، هیرمند و زهک و نیز بخش

  فارس  17
ج ریز و خـن  هاي فیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، نی شهرستاناقامت اتباع افغانی در 

  .باشد ممنوع می
  .باشد به استثناء شهرستان قزوین سایر شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغانی ممنوع می  قزوین  18
  .در استان بالمانع است غیر ایرانیاقامت اتباع   قم  19

  کردستان  20
ـ     اقامت اتباع افغانی ممنوع ـ بخش مرکـزي شهرسـتان سـقز و شهرسـتان      ین هـاي بانـه و مریـوان و همچن

  )به استثناي مهمانشهرها( .باشد ممنوع می غیر ایرانیشهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع 

  کرمان   21

هاي منوجان، بافت، عنبرآباد، ریگـان، بـم، قلعـه گـنج، فاریـاب، نرماشـیر،        اقامت اتباع افغانی در شهرستان
  عراقـی در کـل اسـتان ممنـوع      رودبار ممنـوع اسـت همچنـین اقامـت اتبـاع      ،کهنوج، جیرفت، انار، فهرج

  .باشد می
  .باشد ممنوع می غیر ایرانیاقامت اتباع افغانی ممنوع ـ کلیه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع   کرمانشاه   22
  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  کهگیلویه و بویراحمد  23
  .باشد اع افغانی مجاز میهاي گرگان و گنبد براي اقامت اتب صرفاً شهرستان  گلستان  24
  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  گیالن   25
  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  لرستان  26
  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  مازندران   27

  مرکزي   28
زرندیـه،   محـالت، فراهـان، فـرمهین،   هاي آشتیان، تفرش، خمین، شـازند،   شهرستاناقامت اتباع افغانی در 

  .باشد کمیجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع می

  هرمزگان  29
کل استان . باشد آباد، قشم، ابوموسی و جاسک ممنوع می هاي کیش، حاجی اقامت اتباع عراقی در شهرستان

  .براي اقامت اتباع افغانی ممنوع است
  .باشد اقامت اتباع افغانی ممنوع می  همدان  30
  .باشد هاي خاتم و بافق ممنوع می شهرستانتباع افغانی در اقامت ا  یزد  31
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى
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جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استاى آرستایجاى ضشلی

ٍاحذ آرسضْش - 399

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ اسىَ - 350

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ اّش - 220

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ایلخچی - 396

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ تستاى آتاد - 351

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ تٌاب - 144

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228
صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی َّا فضا 41106
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
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س
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ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ تثشیض - 102

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد صتاى  ٍ ادتیات  فشاًسِ 20321
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  فشاًسِ 20323

صى ٍ هشد آهَصش صتاى عشتی 20385
صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد هشدم  ضٌاسی 20510

صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530
صى ٍ هشد سٍاتظ عوَهی 20531

صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602

صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228

صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398

صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

صى ٍ هشد ًماضی 60111
صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

هشوض سشدسٍد - 566

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض گَگاى - 504

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ جلفا - 471

صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ خاهٌِ - 386

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ سشاب - 124

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602
صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی َّا فضا 41106
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض هْشتاى - 580

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

ٍاحذ ضثستش - 195

صى ٍ هشد تْذاضت هَاد غزایی 10503
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410

صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد تاسیخ 21103

صى ٍ هشد ایشاى ضٌاسی 21117
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی خظ ٍ ساصُ ّای سیلی 40324
صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی  ّستِ ای 41202
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی جٌگل 50666
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

هشوض تسَج - 470

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ صَفیاى - 390

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ عجة ضیش - 256

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد گشدضگشی 21592
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ولیثش - 276

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ هشاغِ - 147

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ هشًذ - 125

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد التصاد وطاٍسصی 50205

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205
صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ هلىاى - 300

صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323

ٍاحذ هوماى - 297

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374

صى ٍ هشد التصاد وطاٍسصی 50205
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ هیاًِ - 218

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد التصاد وطاٍسصی 50205

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398

صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

هشوض تشوواًچای - 508

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

ٍاحذ ٍسصلاى - 348

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ّادی ضْش - 338

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت وسة ٍ واسّای وَچه 21260
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ّشیس - 388

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هشهت تٌاّای تاسیخی 60142

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ّطتشٍد - 301

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استاى آرستایجاى غشتی

ٍاحذ اسٍهیِ - 103

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد صتاى  ٍ ادتیات  فشاًسِ 20321

صى ٍ هشد تاسیخ ٍ توذى هلل اسالهی 20481
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231

صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ تَواى - 379

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ خَی - 137

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد تاسیخ ٍ توذى هلل اسالهی 20481

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228

صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

هشوض لشُ ضیاالذیي - 551

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ سلواس - 264

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ ضاّیي دط - 336

صى ٍ هشد تاًىذاسی اسالهی 20929
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

ٍاحذ هاوَ - 241

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد تاسیخ 21103

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329

صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470

ٍاحذ هْاتاد - 166

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202
صى ٍ هشد آهَصش صتاى عشتی 20385

صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470

صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ هیاًذٍآب - 249

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170
صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323

صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ًمذُ - 246

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استاى اسدتیل

ٍاحذ اسدتیل - 119

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی ًساجی 40837

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیضاسیَى وطاٍسصی 50396
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ تیلِ سَاس - 473

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ پاسس آتاد هغاى - 287

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

هشوض اصالًذٍص - 514

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

ٍاحذ خلخال - 213

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505

صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی جٌگل 50666

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ هطىیي ضْش - 263

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد عىاسی 60303

ٍاحذ گشهی - 391

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى اصفْاى

ٍاحذ اسدستاى - 177

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

خَساسگاى- ٍاحذ اصفْاى  - 175

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد صتاى  ٍ ادتیات  فشاًسِ 20321

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

هشوض صٍاسُ - 337

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هشهت تٌاّای تاسیخی 60142

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ تادسٍد - 475

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

ٍاحذ تیشاى - 595

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ خویٌی ضْش - 188

صى ٍ هشد هذدواسی  اجتواعی 20511
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی ٍسصش 40461
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی َّا فضا 41106
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ دٍلت آتاد - 318

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245

صى ٍ هشد هذیشیت وسة ٍ واسّای وَچه 21260
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ دّالاى - 183

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد ایوٌی صٌعتی 40336

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ سویشم - 462

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205
صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ ضاّیي ضْش - 394

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیضاسیَى وطاٍسصی 50396

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ ضْشضا - 197

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228

صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

هشوض ًیه آتاد - 591

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ ضْشهجلسی - 219

صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد هٌْذسی ساخت ٍ تَلیذ 40794
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395

ٍاحذ فشیذى - 258

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ فالٍسجاى - 172

صى صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى حساتذاسی 21301

صى صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى صیست ضٌاسی جاًَسی 30600

صى هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ واضاى - 116

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی ًساجی 40837

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد فشش 60124

صى ٍ هشد عشاحی لثاس 60148
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ لٌجاى - 294

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ هثاسوِ - 190

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ هیوِ - 205

صى ٍ هشد فلسفِ 20419
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

ٍاحذ ًائیي - 176

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ًجف آتاد - 150

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد تاسیخ 21103

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد گشدضگشی 21592

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی خظ ٍ ساصُ ّای سیلی 40324

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018

صى ٍ هشد هٌْذسی َّا فضا 41106
صى ٍ هشد هٌْذسی  ّستِ ای 41202

صى ٍ هشد عشاحی  صٌعتی 60102
صى ٍ هشد ًماضی 60111

صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140
صى ٍ هشد هشهت تٌاّای تاسیخی 60142

صى ٍ هشد عشاحی پاسچِ 60145
صى ٍ هشد عشاحی لثاس 60148

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ ًغٌض - 289

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ّشًذ - 267

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ گلپایگاى - 266

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

استاى الثشص

ٍاحذ وشج - 115

صى ٍ هشد تْذاضت هَاد غزایی 10503
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410
صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231

صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398

صى ٍ هشد هٌْذسی صٌایع چَب ٍ فشآٍسدُ ّای سلَلضی 50663

هشوض عالماى - 663

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

هشوض ًظش آتاد - 561

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

ٍاحذ ّطتگشد - 494

صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى ایالم

ٍاحذ ایالم - 254

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد هشدم  ضٌاسی 20510

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هذیشیت فشٌّگی ٌّشی 21360

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398

صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی جٌگل 50666

صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض هْشاى - 544

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

ٍاحذ ایَاى غشب - 457

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

ُ ضْش - 334 ٍاحذ دس

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیضاسیَى وطاٍسصی 50396

ٍاحذ دّلشاى - 481

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

استاى تَضْش

ٍاحذ اّشم - 516

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ تٌذسدیلن - 335

صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

ٍاحذ تَضْش - 146

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311

صى ٍ هشد هذدواسی  اجتواعی 20511
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هذیشیت فشٌّگی ٌّشی 21360

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی جٌگل 50666
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

صى ٍ هشد هشهت تٌاّای تاسیخی 60142
صى ٍ هشد تاصیگشی 60187

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشدواسگشداًی-  سیٌوا 60301

صى ٍ هشد ادتیات ًوایطی 60321

هشوض دیش - 576

صى ٍ هشد حمَق 20803

هشوض وٌگاى - 416

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ خاسن - 174

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هذیشیت ٍ تاصسگاًی دسیایی 21236

هشد هذیشیت  ٍوویسشدسیایی 21593
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد الیاًَس ضٌاسی 30612
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

هشد هٌْذسی هاضیي آالت دسیایی 40917
هشد هٌْذسی دسیاًَسدی 40920

ٍاحذ خَسهَج - 224

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ دضتستاى - 290

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

هشوض جن - 665

صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ دلَاس - 526

صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813
صى ٍ هشد هٌْذسی دسیا 40916

صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ گٌاٍُ - 397

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد تاسیخ 21103

استاى تْشاى

ٍاحذ اسالهطْش - 238

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470

صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

صى ٍ هشد تلَیضیَى ٍ ٌّشّای دیجیتالی 60147
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ الىتشًٍیىی - 503

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ پشدیس - 501

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ پشًذ - 298

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ تْشاى جٌَب - 141

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هذیشیت فشٌّگی ٌّشی 21360
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510
صى ٍ هشد هٌْذسی ًساجی 40837

صى ٍ هشد عشاحی لثاس 60148

ٍاحذ تْشاى ضشق - 284

صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418
صى ٍ هشد علَم استثاعات اجتواعی 20517

صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530
صى ٍ هشد سٍاتظ عوَهی 20531

صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی َّا فضا 41106

صى ٍ هشد هٌْذسی  ّستِ ای 41202
صى ٍ هشد ًماضی 60111

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

صى ٍ هشد عىاسی 60303

ٍاحذ تْشاى ضوال - 157

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد صتاى سٍسی 20344

صى ٍ هشد صتاى  اسپاًیایی 20361
صى ٍ هشد فلسفِ 20419

صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد فلسفِ ٍ عشفاى اسالهی 20438
صى ٍ هشد ادیاى ٍ عشفاى 20453

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هذیشیت فشٌّگی ٌّشی 21360
صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی دسیا 30524
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ تْشاى غشب - 228

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329
صى ٍ هشد ّتلذاسی 21397

صى ٍ هشد گشدضگشی 21592
صى ٍ هشد عشاحی  صٌعتی 60102

ٍاحذ تْشاى هشوضی - 101

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد صتاى  ٍ ادتیات  فشاًسِ 20321
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  فشاًسِ 20323

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  آلواًی 20333
صى ٍ هشد صتاى ٍ ادتیات آلواًی 20334
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اسهٌی 20381

صى ٍ هشد صتاى ضٌاسی 20394
صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410

صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد ادیاى ٍ عشفاى 20453
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد تاسیخ ٍ توذى هلل اسالهی 20481

صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد هشدم  ضٌاسی 20510

صى ٍ هشد هذدواسی  اجتواعی 20511
صى ٍ هشد علَم استثاعات اجتواعی 20517

صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530
صى ٍ هشد سٍاتظ عوَهی 20531

صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد تاسیخ 21103

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد فٌاٍسی صذا 40082
صى ٍ هشد هٌْذسی ٍسصش 40461
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510
صى ٍ هشد هٌْذسی ًساجی 40837

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد عشاحی  صٌعتی 60102

صى ٍ هشد ًماضی 60111
صى ٍ هشد عشاحی پاسچِ 60145

صى ٍ هشد تاصیگشی 60187
صى ٍ هشد عشاحی صحٌِ 60188
صى ٍ هشد ادتیات ًوایطی 60321

صى ٍ هشد ًوایص عشٍسىی 60336
صى ٍ هشد واسگشداًی 60337

ٍاحذ دهاًٍذ - 250

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530
صى ٍ هشد سٍاتظ عوَهی 20531

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ستاط وشین - 559

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ سٍدّي - 113

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418

صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602
صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد آهاس 30801
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیضاسیَى وطاٍسصی 50396
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ضْشسی (سُ)ٍاحذ یادگاس اهام خویٌی - 139

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد ادیاى ٍ عشفاى 20453
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد تاسیخ 21103
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هذیشیت فشٌّگی ٌّشی 21360
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی ًساجی 40837

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398
صى ٍ هشد عشاحی  صٌعتی 60102

صى ٍ هشد ًماضی 60111
صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

صى ٍ هشد عشاحی پاسچِ 60145
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ ضْش لذس - 252

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد التصاد وطاٍسصی 50205
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

هشوض ضْشیاس - 577

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

هشوض صثاضْش - 686

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

ٍاحذ صفادضت - 583

صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ علَم ٍ تحمیمات - 123

صى ٍ هشد صتاى  ٍ ادتیات  فشاًسِ 20321
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  فشاًسِ 20323
صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد هذیشیت صٌایع هثلواى ٍ دوَساسیَى 21286
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

ٍاحذ فیشٍصوَُ - 135

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ هالسد - 560

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ ٍساهیي - 143

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیضاسیَى وطاٍسصی 50396
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد عشاحی  صٌعتی 60102

صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119
صى ٍ هشد هشهت تٌاّای تاسیخی 60142

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى چْاسهحال ٍتختیاسی

ٍاحذ تشٍجي - 242

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ ضْشوشد - 133

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى ضٌاسی 20394

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد تاسیخ ٍ توذى هلل اسالهی 20481

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم اسة ٍ اسثذاسی 50111
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ فاسساى - 401

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى خشاساى جٌَتی

ٍاحذ تیشجٌذ - 131

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد تاسیخ ٍ توذى هلل اسالهی 20481

صى ٍ هشد هشدم  ضٌاسی 20510
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی ًساجی 40837

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470
صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119

صى ٍ هشد فشش 60124
صى ٍ هشد هشهت تٌاّای تاسیخی 60142

صى ٍ هشد عشاحی پاسچِ 60145
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205
صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ عثس - 229

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد صٌایع  دستی 60106

صى ٍ هشد فشش 60124
صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

صى ٍ هشد عشاحی لثاس 60148

ٍاحذ لایٌات - 261

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

استاى خشاساى سضَی

پشدیس هجتوع تیي الوللی داًطگاُ آصاد اسالهی خشاساى- ٍاحذ هطْذ - 827

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ تشدسىي - 280

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

ٍاحذ تایثاد - 265

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد حمَق 20803

ٍاحذ تشتت جام - 118

صى ٍ هشد علَم استثاعات اجتواعی 20517
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395
صى ٍ هشد تاصیگشی 60187

ٍاحذ تشتت حیذسیِ - 132

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ سثضٍاس - 127

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد تاًىذاسی اسالهی 20929
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی ٍسصش 40461

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

هشوض جَیي - 522

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ فشدٍس - 162

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد تاصیگشی 60187
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ لَچاى - 206

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  فشاًسِ 20323
صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد هشدم  ضٌاسی 20510

صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ واضوش - 212

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202
صى ٍ هشد آهَصش صتاى عشتی 20385

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ هطْذ - 111

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد صتاى  ٍ ادتیات  فشاًسِ 20321
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  فشاًسِ 20323
صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد تاسیخ ٍ توذى هلل اسالهی 20481

صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573
صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی ٍسصش 40461

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد عشاحی  صٌعتی 60102

صى ٍ هشد ًماضی 60111
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

هشوض تجستاى - 517

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

هشوض دسگض - 339

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

هشوض فشیواى - 506

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ ًیطاتَس - 130

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد ادیاى ٍ عشفاى 20453
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد گشدضگشی 21592

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد آهاس 30801
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ گٌاتاد - 140

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد هذدواسی  اجتواعی 20511

صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد آهاس ٍ سٌجص آهَصضی 30126
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

استاى خشاساى ضوالی

ٍاحذ اسفشایي - 315

صى ٍ هشد جغشافیا 21517

ٍاحذ تجٌَسد - 182

صى ٍ هشد تاسیخ ٍ توذى هلل اسالهی 20481
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد تاسیخ 21103

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ضیشٍاى - 169

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202
صى ٍ هشد آهَصش صتاى عشتی 20385

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد هشدم  ضٌاسی 20510

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

استاى خَصستاى

ٍاحذ آتاداى - 151

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  عشتی 20203

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد ًماضی 60111

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ اهیذیِ - 187

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

33

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

ٍاحذ اًذیوطه - 295

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ اَّاص - 106

صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ ایزُ - 153

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ تْثْاى - 215

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231

صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ دصفَل - 165

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی ٍسصش 40461

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

34

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398
صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ ساهْشهض - 230

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202
صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418

صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

ٍاحذ سَسٌگشد - 313

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

ٍاحذ ضَضتش - 204

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد هذدواسی  اجتواعی 20511

صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530
صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد تاسیخ 21103

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هذیشیت فشٌّگی ٌّشی 21360
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی ٍسصش 40461

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470
صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

هشوض ضَش - 654

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ هاّطْش - 191

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض ٌّذیجاى - 538

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

خلیج فاسس- ٍاحذ تیي الولی خشهطْش  - 567

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ هسجذسلیواى - 178

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

35

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى صًجاى

ٍاحذ اتْش - 207

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد تاسیخ 21103

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد گشدضگشی 21592
صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602

صى ٍ هشد آهاس 30801
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد التصاد وطاٍسصی 50205
صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی جٌگل 50666
صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ خذاتٌذُ - 392

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ صًجاى - 138

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410
صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی  ّستِ ای 41202
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ ّیذج - 400

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى سوٌاى

ٍاحذ داهغاى - 142

صى ٍ هشد فلسفِ ٍ والم اسالهی 20427
صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد ادیاى ٍ عشفاى 20453
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی دسیا 30524
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205
صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ سوٌاى - 128

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228
صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد ایوٌی صٌعتی 40336

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد هٌْذسی ساخت ٍ تَلیذ 40794

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هشهت تٌاّای تاسیخی 60142

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض ضْویشصاد - 673

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ضاّشٍد - 104

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد تاسیخ 21103
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

صى ٍ هشد صٌایع  دستی 60106
صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

صى ٍ هشد هشهت تٌاّای تاسیخی 60142
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ هْذی ضْش - 479

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ گشهساس - 189

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418
صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد هشدم  ضٌاسی 20510

صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی َّا فضا 41106

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397
صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470

استاى سیستاى ٍتلَچستاى

ٍاحذ ایشاًطْش - 180

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

هشوض ًیه ضْش - 540

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

ٍاحذ چاتْاس - 341

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ خاش - 269

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

ٍاحذ صاتل - 268

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد التصاد وطاٍسصی 50205
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ صاّذاى - 109

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ سشاٍاى - 270

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

استاى فاسس

ٍاحذ آتادُ - 216

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429
صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505

صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد تاسیخ 21103
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231
صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ّستِ ای 41202
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

صى ٍ هشد صٌایع  دستی 60106

ٍاحذ اسسٌجاى - 160

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی  ّستِ ای 41202

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187

صى ٍ هشد التصاد وطاٍسصی 50205
صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ استْثاى - 145

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170
صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ اللیذ - 161

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

ٍاحذ تیضا - 291

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ جْشم - 193

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505

صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530
صى ٍ هشد سٍاتظ عوَهی 20531

صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد الیاًَس ضٌاسی 30612
صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

ٍاحذ داساب - 168

صى ٍ هشد تاسیخ 21103
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398

صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

ٍاحذ داسیَى - 525

صى ٍ هشد حمَق 20803

ٍاحذ صاّذ ضْش - 343

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ صسلاى - 288

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد ادتیات ًوایطی 60321

ٍاحذ صسیي دضت - 529

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ سپیذاى - 251

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد ًماضی 60111
صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

صى ٍ هشد تلَیضیَى ٍ ٌّشّای دیجیتالی 60147
صى ٍ هشد تاصیگشی 60187

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ سشٍستاى - 278

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ضیشاص - 163

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410
صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418

صى ٍ هشد ادیاى ٍ عشفاى 20453
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد آهاس 30801
صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد ایوٌی صٌعتی 40336

صى ٍ هشد هٌْذسی تْشُ تشداسی ساُ آّي 40492
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398
صى ٍ هشد ًماضی 60111

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205
صى ٍ هشد ادتیات ًوایطی 60321

صى ٍ هشد واسگشداًی 60337
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ صفاضْش - 387

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ فسا - 134

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد فلسفِ 20419
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140
صى ٍ هشد ادتیات ًوایطی 60321

ٍاحذ فیشٍصآتاد - 129

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398

صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470

هشوض لیشٍواسصیي - 483

صى ٍ هشد حمَق 20803

هشوض هیوٌذ - 557

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ واصسٍى - 152

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ السستاى - 155

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

هشوض خٌج - 255

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض گشاش - 505

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ الهشد - 243

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ هشٍدضت - 198

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی ٍسصش 40461

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد التصاد وطاٍسصی 50205
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ًَسآتاد هوسٌی - 292

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ًی سیض - 209

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505

صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573
صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

استاى لضٍیي

ٍاحذ تَئیي صّشا - 299

صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429
صى ٍ هشد فلسفِ ٍ عشفاى اسالهی 20438

صى ٍ هشد هعاسف لشآى هجیذ 20447
صى ٍ هشد ادیاى ٍ عشفاى 20453

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق ضافعی 20489

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ تاوستاى - 170

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد صتاى ضٌاسی 20394

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد تاسیخ ٍ توذى هلل اسالهی 20481

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد هٌْذسی ساخت ٍ تَلیذ 40794
صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیضاسیَى وطاٍسصی 50396
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ لضٍیي - 214

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

هشوض ضال - 609

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

استاى لن

ٍاحذ لن - 154

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد ًماضی 60111

صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد ادتیات ًوایطی 60321

استاى وشدستاى

هشوض تاًِ - 671

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

ٍاحذ تیجاس - 342

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

ٍاحذ سمض - 271

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ سٌٌذج - 110

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  فشاًسِ 20323

صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد هشدم  ضٌاسی 20510
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیضاسیَى وطاٍسصی 50396

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد ًماضی 60111

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

صى ٍ هشد واسگشداًی 60337
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ لشٍُ - 302

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ هشیَاى - 537

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى وشهاى

ٍاحذ اًاس - 273

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد ًماضی 60111
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشدواسگشداًی-  سیٌوا 60301
صى ٍ هشد واسگشداًی 60337

ٍاحذ تافت - 221

صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد تاسیخ 21103

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187

ٍاحذ تشدسیش - 226

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد هشدم  ضٌاسی 20510

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هشهت تٌاّای تاسیخی 60142
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ تن - 240

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ جیشفت - 122

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

ٍاحذ سفسٌجاى - 194

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ صسًذ - 211

صى ٍ هشد هشدم  ضٌاسی 20510
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510
صى ٍ هشد ادتیات ًوایطی 60321

هشوض وَّثٌاى - 478

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119

ٍاحذ سیشجاى - 203

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ ضْشتاته - 210

صى ٍ هشد تاسیخ 21103
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ وشهاى - 108

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد هذدواسی  اجتواعی 20511

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد ًماضی 60111
صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ وٌَْج - 253

صى ٍ هشد تاسیخ 21103
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

استاى وشهاًطاُ

ٍاحذ اسالم آتادغشب - 282

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ صحٌِ - 281

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ وشهاًطاُ - 192

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد گشدضگشی 21592

صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602
صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد التصاد وطاٍسصی 50205
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیضاسیَى وطاٍسصی 50396
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض سٍاًسش - 588

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

هشوض سٌمشٍولیائی - 385

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

هشوض گیالى غشب - 499

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

هشوض ّشسیي - 647

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ وٌگاٍس - 312

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470

استاى وْگیلَیِ ٍتَیشاحوذ

ٍاحذ دّذضت - 293

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ یاسَج - 120

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد التصاد وطاٍسصی 50205

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی جٌگل 50666

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ گچساساى - 149

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

استاى گلستاى

ٍاحذ آصادضْش - 186

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد تاسیخ 21103
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیضاسیَى وطاٍسصی 50396

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض واللِ - 493

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323

ٍاحذ تٌذسگض - 393

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ علی آتادوتَل - 184

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی  ّستِ ای 41202

صى ٍ هشد ًماضی 60111
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشدواسگشداًی-  سیٌوا 60301
صى ٍ هشد واسگشداًی 60337

ٍاحذ هیٌَدضت - 333

صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ گشگاى - 173

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد ادیاى ٍ عشفاى 20453
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398
صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض وشدوَی - 598

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

هشوض گویطاى - 574

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ گٌثذواٍٍس - 274

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى گیالى

ٍاحذ آستاسا - 164

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد ادیاى ٍ عشفاى 20453

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323

ُ ّای سلَلضی صى ٍ هشد هٌْذسی صٌایع چَب ٍ فشآٍسد 50663
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

ٍاحذ آستاًِ اضشفیِ - 546

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ تٌذساًضلی - 286

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

صى ٍ هشد عشاحی  صٌعتی 60102
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ تالص - 314

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ سضت - 117

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد تاسیخ ٍ توذى هلل اسالهی 20481

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی جٌگل 50666
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صیثا وٌاس- هشوض لطت ًطا  - 550

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ سٍدتاس - 296

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ سٍدسش - 275

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ صَهعِ سشا - 532

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد تاصیگشی 60187
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد واسگشداًی 60337

ٍاحذ فَهي ٍ ضفت - 395

صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ الّیجاى - 202

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد صتاى  ٍ ادتیات  فشاًسِ 20321

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی دسیا 30524

52

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی ٍسصش 40461
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی  ّستِ ای 41202
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی جٌگل 50666
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668
صى ٍ هشد عشاحی  صٌعتی 60102
صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

صى ٍ هشد ًَاصًذگی هَسیمی ایشاًی 60172
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ لٌگشٍد - 484

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى لشستاى

ٍاحذ الیگَدسص - 245

صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429
صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی  ّستِ ای 41202

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد ادتیات ًوایطی 60321

ٍاحذ تشٍجشد - 112

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد گشدضگشی 21592

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد ایوٌی صٌعتی 40336

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205
صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

ٍاحذ خشم آتاد - 148

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد گشدضگشی 21592

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

هشوض سلسلِ - 277

صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

هشوض وَّذضت - 382

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

ٍاحذ دٍسٍد - 248

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى هاصًذساى

آهلی... ٍاحذ آیت ا - 260

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410

صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی جٌگل 50666
صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد عىاسی 60303

ٍاحذ تاتل - 156

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  عشتی 20203
صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410

صى ٍ هشد ادیاى ٍ عشفاى 20453
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد تاسیخ ٍ توذى هلل اسالهی 20481

صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی دسیا 30524
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

ٍاحذ تْطْش - 346

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد هذیشیت فشٌّگی ٌّشی 21360
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض گلَگاُ - 607

صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418

ٍاحذ تٌىاتي - 159

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد تاسیخ 21103

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602

صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی دسیا 30524
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد الیاًَس ضٌاسی 30612

صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

صى ٍ هشد عشاحی  صٌعتی 60102
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140
صى ٍ هشد تلَیضیَى ٍ ٌّشّای دیجیتالی 60147

صى ٍ هشد تاصیگشی 60187
صى ٍ هشد عشاحی صحٌِ 60188
صى ٍ هشد ادتیات ًوایطی 60321

صى ٍ هشد ًوایص عشٍسىی 60336
صى ٍ هشد واسگشداًی 60337

ٍاحذ جَیثاس - 344

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395
صى ٍ هشد عشاحی  صٌعتی 60102

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ چالَس - 158

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد صتاى ضٌاسی 20394
صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
ُ ّای سلَلضی صى ٍ هشد هٌْذسی صٌایع چَب ٍ فشآٍسد 50663

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی جٌگل 50666
صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ساهسش - 414

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی ٍسصش 40461

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی َّا فضا 41106
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205
صى ٍ هشد هعواسی داخلی 60220

صى ٍ هشدواسگشداًی-  سیٌوا 60301
صى ٍ هشد عىاسی 60303

صى ٍ هشد ادتیات ًوایطی 60321

ٍاحذ ساسی - 208

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311

صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813
صى ٍ هشد تاسیخ 21103

صى ٍ هشد هذیشیت فشٌّگی ٌّشی 21360
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470
صى ٍ هشد هٌْذسی صٌایع چَب ٍ فشآٍسدُ ّای سلَلضی 50663

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ سَادوَُ - 279

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد گشدضگشی 21592

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی دسیا 30524

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض ضیشگاُ - 496

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ لائن ضْش - 107

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد صتاى ضٌاسی 20394

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد گشدضگشی 21592

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی ًساجی 40837

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد التصاد وطاٍسصی 50205

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

صى ٍ هشد عشاحی پاسچِ 60145
صى ٍ هشد عشاحی لثاس 60148

صى ٍ هشد ادتیات ًوایطی 60321

ٍاحذ ًىا - 311

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فمِ ٍ حمَق اسالهی 20418

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هذیشیت فشٌّگی ٌّشی 21360
صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ ًَس - 239

صى ٍ هشد تاسیخ 21103
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231
صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

هشوض هحوَدآتاد - 464

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ًَضْش - 539

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى هشوضی

ٍاحذ آضتیاى - 199

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد هشدم  ضٌاسی 20510

صى ٍ هشد علَم استثاعات اجتواعی 20517
صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228

صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ اسان - 121

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد صتاى  ٍ ادتیات  فشاًسِ 20321
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  فشاًسِ 20323
صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد تاسیخ ٍ توذى هلل اسالهی 20481
صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505

صى ٍ هشد هذدواسی  اجتواعی 20511
صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530
صى ٍ هشد سٍاتظ عوَهی 20531

صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد آهاس 30801
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی ًساجی 40837

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

صى ٍ هشد ًماضی 60111
صى ٍ هشد عشاحی پاسچِ 60145

صى ٍ هشد تاصیگشی 60187
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشدواسگشداًی-  سیٌوا 60301
صى ٍ هشد ادتیات ًوایطی 60321

هشوض آستاًِ - 513

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

هشوض ضاصًذ - 498

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

هشوض هْاجشاى - 126

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ تفشش - 247

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد آهاس 30801

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ جاسة - 340

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ خویي - 262

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ دلیجاى - 495

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ صسًذیِ - 528

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ساٍُ - 181

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

ٍاحذ فشاّاى - 244

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد هذدواسی  اجتواعی 20511

صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ وویجاى - 347

صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ هحالت - 200

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد تاسیخ 21103

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هطاٍسُ 21602
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ًشاق - 185

صى ٍ هشد جاهعِ ضٌاسی 20505
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم هٌْذسی 30950
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

استاى ّشهضگاى

ٍاحذ تسته ٍ جٌاح - 809

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ تٌذس جاسه - 521

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

ٍاحذ تٌذسعثاس - 114

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فلسفِ ٍ والم اسالهی 20427

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی دسیا 30524
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ تٌذسلٌگِ - 285

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ پاسسیاى - 460

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ سٍداى - 383

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ لطن - 217

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد هشدم  ضٌاسی 20510
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد عشاحی  صٌعتی 60102

صى ٍ هشد ًماضی 60111
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد واسگشداًی 60337

هشوض جضیشُ ّشهض - 459

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

هشوض آهَصش تیي الوللی لطن - 597

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

ٍاحذ هیٌاب - 381

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى ّوذاى

ٍاحذ اسذآتاد - 469

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ تَیسشواى - 167

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ هالیش - 196

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی  ّستِ ای 41202

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

هشوض ساهي - 542

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ ّوذاى - 171

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد صتاى  ٍ ادتیات  فشاًسِ 20321
صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد علَم واهپیَتش 41018
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

صى ٍ هشد ًماضی 60111
صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119

صى ٍ هشد هشهت تٌاّای تاسیخی 60142
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

هشوض تْاس - 519

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى یضد

ٍاحذ اتشوَُ - 259

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202
صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

ٍاحذ اسدواى - 283

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد فشش 60124

ٍاحذ اضىزس - 317

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187

صى ٍ هشد ًماضی 60111

ٍاحذ تافك - 223

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد تاسیخ 21103

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ تْاتاد - 518

صى ٍ هشد جغشافیا 21517

ٍاحذ تفت - 201

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ هْشیض - 316

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ هیثذ - 179

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530
صى ٍ هشد سٍاتظ عوَهی 20531

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال  (توام ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

ٍاحذ یضد - 105

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد هغالعات خاًَادُ 20615

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد گشدضگشی 21592

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد هٌْذسی اپتیه ٍ لیضس 30228

صى ٍ هشد فیضیه هٌْذسی 30231
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد هٌْذسی ًساجی 40837
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی  ّستِ ای 41202
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد ًماضی 60111
صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119

صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140
صى ٍ هشد هشهت تٌاّای تاسیخی 60142

صى ٍ هشد عشاحی پاسچِ 60145
صى ٍ هشد عشاحی لثاس 60148

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض خاتن - 465

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

ٍاحذّای داًطگاّی خاسج اص وطَس

ٍاحذ آوسفَسد - 820

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ اهاسات هتحذُ عشتی - 222

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد ّتلذاسی 21397

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ لثٌاى - 231

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استاى آرستایجاى ضشلی

ٍاحذ اسىَ - 350

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ اّش - 220

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ایلخچی - 396

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ تستاى آتاد - 351

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ تٌاب - 144

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ جلفا - 471

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ خاهٌِ - 386

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ سشاب - 124

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ ضثستش - 195

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض تسَج - 470

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ صَفیاى - 390

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ ولیثش - 276

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ هشاغِ - 147

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ هشًذ - 125

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ هلىاى - 300

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

ٍاحذ هوماى - 297

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

ٍاحذ هیاًِ - 218

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

ٍاحذ ٍسصلاى - 348

صى ٍ هشد حمَق 20803

ٍاحذ ّشیس - 388

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ّطتشٍد - 301

صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

استاى آرستایجاى غشتی

ٍاحذ خَی - 137

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ سلواس - 264

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ هاوَ - 241

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ هْاتاد - 166

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ هیاًذٍآب - 249

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

استاى اسدتیل

ٍاحذ اسدتیل - 119

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد علَم لشآى ٍ حذیث 20429
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیضاسیَى وطاٍسصی 50396
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

ٍاحذ تیلِ سَاس - 473

صى ٍ هشد حمَق 20803

ٍاحذ پاسس آتاد هغاى - 287

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ خلخال - 213

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

ٍاحذ هطىیي ضْش - 263

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ گشهی - 391

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

استاى اصفْاى

ٍاحذ اسدستاى - 177

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سثض 50323
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

هشوض صٍاسُ - 337

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

ٍاحذ خویٌی ضْش - 188

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ دّالاى - 183

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

ٍاحذ ضْشضا - 197

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ ضْشهجلسی - 219

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395

ٍاحذ فشیذى - 258

صى ٍ هشد حمَق 20803
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ فالٍسجاى - 172

صى هیىشٍتیَلَطی 30507
صى صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى صیست ضٌاسی جاًَسی 30600

ٍاحذ واضاى - 116

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی ًساجی 40837

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ لٌجاى - 294

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

ٍاحذ هثاسوِ - 190

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ هیوِ - 205

صى ٍ هشد فلسفِ 20419
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

ٍاحذ ًائیي - 176

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

ٍاحذ ًغٌض - 289

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

استاى الثشص

ٍاحذ وشج - 115

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

استاى تَضْش

ٍاحذ تٌذسدیلن - 335

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

ٍاحذ خَسهَج - 224

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

ٍاحذ دضتستاى - 290

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

استاى تْشاى

ٍاحذ اسالهطْش - 238

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ پشًذ - 298

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ تْشاى ضشق - 284

صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530
صى ٍ هشد سٍاتظ عوَهی 20531

صى ٍ هشد تشًاهِ سیضی اجتواعی ٍ تعاٍى 20573
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد ًماضی 60111

ٍاحذ دهاًٍذ - 250

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

ٍاحذ سٍدّي - 113

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ضْشسی (سُ)ٍاحذ یادگاس اهام خویٌی - 139

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

ٍاحذ ضْش لذس - 252

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ صفادضت - 583

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ فیشٍصوَُ - 135

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

ٍاحذ هالسد - 560

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ ٍساهیي - 143

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

استاى چْاسهحال ٍتختیاسی

ٍاحذ ضْشوشد - 133

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى خشاساى جٌَتی

ٍاحذ عثس - 229

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استاى خشاساى سضَی

ٍاحذ تشدسىي - 280

صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

ٍاحذ تایثاد - 265

صى ٍ هشد حمَق 20803

ٍاحذ تشتت جام - 118

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187

ٍاحذ تشتت حیذسیِ - 132

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ سثضٍاس - 127

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ فشدٍس - 162

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ لَچاى - 206

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ واضوش - 212

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ ًیطاتَس - 130

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد گشدضگشی 21592

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ گٌاتاد - 140

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

استاى خشاساى ضوالی

ٍاحذ ضیشٍاى - 169

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

استاى خَصستاى

ٍاحذ آتاداى - 151

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد ًماضی 60111

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ اهیذیِ - 187

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

ٍاحذ اًذیوطه - 295

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ اَّاص - 106

صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد جغشافیا 21517
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ ایزُ - 153

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

ٍاحذ تْثْاى - 215

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ دصفَل - 165

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضىی 40106
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ساهْشهض - 230

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ سَسٌگشد - 313

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

ٍاحذ ضَضتش - 204

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ هاّطْش - 191

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

خلیج فاسس- ٍاحذ تیي الولی خشهطْش  - 567

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ هسجذسلیواى - 178

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

استاى صًجاى

ٍاحذ اتْش - 207

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

استاى سوٌاى

ٍاحذ داهغاى - 142

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی دسیا 30524
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ ضاّشٍد - 104

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ گشهساس - 189

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس 50470

استاى سیستاى ٍتلَچستاى

ٍاحذ ایشاًطْش - 180

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

ٍاحذ خاش - 269

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

ٍاحذ صاتل - 268

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

استاى فاسس

ٍاحذ آتادُ - 216

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

ٍاحذ اسسٌجاى - 160

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی 30578
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

ٍاحذ استْثاى - 145

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ اللیذ - 161

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ تیضا - 291

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ جْشم - 193

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

ٍاحذ داساب - 168

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204

ٍاحذ صاّذ ضْش - 343

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

72

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ صسلاى - 288

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ صسیي دضت - 529

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

ٍاحذ سپیذاى - 251

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ سشٍستاى - 278

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هذیشیت هالی 21245

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش 40204

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ ضیشاص - 163

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  عشتی 20202
صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی خان 50398

ٍاحذ فسا - 134

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ فیشٍصآتاد - 129

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187

ٍاحذ واصسٍى - 152

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ السستاى - 155

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

هشوض خٌج - 255

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ الهشد - 243

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

ٍاحذ هشٍدضت - 198

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

ٍاحذ ًَسآتاد هوسٌی - 292

صى ٍ هشد حمَق 20803

ٍاحذ ًی سیض - 209

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

استاى لضٍیي

ٍاحذ تَئیي صّشا - 299

صى ٍ هشد فلسفِ ٍ عشفاى اسالهی 20438
صى ٍ هشد ادیاى ٍ عشفاى 20453

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد التصاد 20915

صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب 50397

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

ٍاحذ تاوستاى - 170

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

استاى وشدستاى

ٍاحذ سمض - 271

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

استاى وشهاى

ٍاحذ اًاس - 273

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ تافت - 221

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187

ٍاحذ تشدسیش - 226

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ تن - 240

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ جیشفت - 122

صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

ٍاحذ سفسٌجاى - 194

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

ٍاحذ صسًذ - 211

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

هشوض وَّثٌاى - 478

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

ٍاحذ سیشجاى - 203

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

ٍاحذ وٌَْج - 253

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

74

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استاى وشهاًطاُ

ٍاحذ اسالم آتادغشب - 282

صى ٍ هشد حمَق 20803

ٍاحذ صحٌِ - 281

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

ٍاحذ وٌگاٍس - 312

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

استاى وْگیلَیِ ٍتَیشاحوذ

ٍاحذ دّذضت - 293

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ یاسَج - 120

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد فیضیه 30201

صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد التصاد وطاٍسصی 50205

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی جٌگل 50666

ٍاحذ گچساساى - 149

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310

استاى گلستاى

ٍاحذ آصادضْش - 186

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد تاسیخ 21103
صى ٍ هشد جغشافیا 21517

صى ٍ هشد هٌْذسی علَم داهی 50148
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه تیَسیستن 50395
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

ٍاحذ تٌذسگض - 393

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

ٍاحذ علی آتادوتَل - 184

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

استاى گیالى

ٍاحذ آستاسا - 164

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

ٍاحذ تٌذساًضلی - 286

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ تالص - 314

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

ٍاحذ سٍدتاس - 296

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

ٍاحذ فَهي ٍ ضفت - 395

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ الّیجاى - 202

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی دسیا 30524

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

استاى لشستاى

ٍاحذ الیگَدسص - 245

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675

ٍاحذ تشٍجشد - 112

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169

ٍاحذ خشم آتاد - 148

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

ٍاحذ دٍسٍد - 248

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

استاى هاصًذساى

آهلی... ٍاحذ آیت ا - 260

صى ٍ هشد فلسفِ  ٍ حىوت  اسالهی 20410
صى ٍ هشد سٍصًاهِ ًگاسی 20530
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد فیضیه 30201
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی جٌگل 50666
صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140

ٍاحذ تاتل - 156

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

ٍاحذ تٌىاتي - 159

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی دسیا 30524

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

صى ٍ هشد استثاط تصَیشی 60140
صى ٍ هشد تاصیگشی 60187

صى ٍ هشد عشاحی صحٌِ 60188
صى ٍ هشد ادتیات ًوایطی 60321
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

ٍاحذ جَیثاس - 344

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ چالَس - 158

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ سَادوَُ - 279

صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812
صى ٍ هشد گشدضگشی 21592

صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی دسیا 30524

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

ٍاحذ لائن ضْش - 107

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس گوشوی 21329

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی ًساجی 40837

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

ٍاحذ ًىا - 311

صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

ٍاحذ ًَس - 239

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ًَضْش - 539

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

استاى هشوضی

ٍاحذ آضتیاى - 199

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد علَم  سیاسی 20812

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ تفشش - 247

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ جاسة - 340

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

ٍاحذ خویي - 262

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علن اعالعات ٍ داًص ضٌاسی 21717
صى ٍ هشد سیاضیات ٍ واستشدّا 30123

صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

ٍاحذ ساٍُ - 181

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ فشاّاى - 244

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507
صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی 40201

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ وویجاى - 347

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

ٍاحذ هحالت - 200

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  اًگلیسی 20311
صى ٍ هشد علَم  تشتیتی 20612

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد تاسیخ 21103

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد صهیي  ضٌاسی 30401
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی گیاّی 30599

صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت 40234
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی  هعذى 40510

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی 50169
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی تاغثاًی 50170

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی 50422
صى ٍ هشد تاستاى ضٌاسی 60119

ٍاحذ ًشاق - 185

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد علَم  لضایی 20813

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  تیوِ 21209

صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

استاى ّشهضگاى

ٍاحذ تٌذسلٌگِ - 285

صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

ٍاحذ لطن - 217

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی 30600
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت 50667

استاى ّوذاى

ٍاحذ تَیسشواى - 167

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ هالیش - 196

صى ٍ هشد آهَصش  صتاى  اًگلیسی 20312
صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706

صى ٍ هشد هذیشیت  تاصسگاًی 21207
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی 21210
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 داًطگاُ آصاد اسالهی97ًیوسال اٍل سال   (پاسُ ٍلت)ضْشّای پزیشش تشاساس سَاتك تحصیلی همغع واسضٌاسی پیَستِ/ سضتِ: (2)جذٍل ضواسُ 

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

 ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جٌ

ش
زیش

 پ

ذ سضتِ
وذ ًٍام هحـل داًطـــــگاّیو

ًام سضتــــِ ٍ گـــشایص تحصیلی

صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211
صى ٍ هشد هذیشیت اهَس تاًىی 21230

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع 40310
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

استاى یضد

ٍاحذ اتشوَُ - 259

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد حساتذاسی 21301

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

ٍاحذ اسدواى - 283

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

ٍاحذ اضىزس - 317

صى ٍ هشد سٍاًطٌاسی 20706
صى ٍ هشد هیىشٍتیَلَطی 30507

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلىَلی 30586

ٍاحذ تافك - 223

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401

صى ٍ هشد هٌْذسی هىاًیه 40675
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054

ٍاحذ تفت - 201

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315
صى ٍ هشد حمَق 20803

صى ٍ هشد علَم ٍسصضی 21475
صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی واهپیَتش 41054
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی 60202

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی 60205

ٍاحذ هیثذ - 179

صى ٍ هشد هتشجوی  صتاى  اًگلیسی 20315

صى ٍ هشد حمَق 20803
صى ٍ هشد هٌْذسی ًمطِ تشداسی 40374

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720
صى ٍ هشد هٌْذسی عثیعت 50187

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست 50668

ٍاحذ یضد - 105

صى ٍ هشد صتاى  ٍادتیات  فاسسی 20101
صى ٍ هشد فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی 20454

صى ٍ هشد التصاد 20915
صى ٍ هشد هذیشیت  صٌعتی 21211

صى ٍ هشد حساتذاسی 21301
صى ٍ هشد ضیوی واستشدی 30343

صى ٍ هشد ضیوی هحض 30349
صى ٍ هشد هٌْذسی تشق 40119

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى 40401
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی 40720

صى ٍ هشد هٌْذسی ًساجی 40837
صى ٍ هشد گیاُ پضضىی 50203

صى ٍ هشد عشاحی پاسچِ 60145
صى ٍ هشد عشاحی لثاس 60148
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   ستاد پاسخگویی تلفن

 مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه 
 

4743 

 

 

 شبکه روابط عمومی 

 مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه 

Sanjesh.iau.ac.ir 

 

 سامانه پرسش و پاسخ مجازي 

 مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه 

Faq.azmoon.org 
 

 

اي غیــر انتفــاعی و غیــر دولتــی دانشــگاه آزاد اســالمی مؤسســه

اسـت. هـیچ شخصــی اعـم از حقیقـی یــا حقـوقی در آن ســهمی      

شـود.  هاي آن درخود دانشگاه هزینه مینداشته و تمام دریافت

هیچ کس حق برداشت مبلغی به عنـوان سـهم یـا سـود نـدارد.      

رسـد و  می تراز مالی دانشگاه هر سال به تصویب مراجع قانونی

 قابل ارائه به عموم مردم است.
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