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 بسمه تعالي

سوابق  براساس پذيرش  صرفاً  هاي جديد اعالم رشته محل اصالحات و  «سومسري » خصوصكشور در  آموزش سنجش سازمان اطالعيه

  1398سال تحصيلي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون سراسري 

 1398آزمون سراسرر  سرا     هاي تحصيلي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلينام و انتخاب رشتهدفترچه راهنماي ثبتانتشار  پيرو

)سرر    ها  جديدرشته محلكداصالحات و  بدين وسيله ،20/05/98و  30/02/98 ، 19/12/97 مورخ هاياطالعيه و 17/11/98تاريخ  در 

آن  .گرردد به شرح جرداو  ييرل اعرالم مري     ،ها  تحصيلي مربوطانتخاب رشتهها  تحصيلي مندرج در دفترچه راهنما  عالوه بر رشته ،(سوم

 توانند در صورت تمايل نسبت به ويرراي  مياند خود را تكميل و كد رهگير  دريافت نموده و انتخاب رشته نامثبتدسته از داوطلباني كه قبالً 

 ها  انتخابي خود اقدام نمايند.  كدرشته محل

 28/06/98مورخ  پنجشنبهتا پايان روز به منظور فراهم نمودن تسهيالت بيشتر، ترتيبي اتخاي گرديده است كه متقاضيان بتوانند ضمناً 

 شرراي  انتخاب رشته اقدام نمايند. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق  و ثبت نامنسبت به 

لينك   ) رسراني ايرن سرازمان   به پايگاه اطالع منحصراً ،ها  فوقاطالعيهو مندرجات  مذكورمندرج در دفترچه راهنما  انتخاب رشته  ضواب و 

 نام و انتخراب مراجعه و نسبت به ثبت( 1398مهرماه  –هاي صرفاً با سوابق تحصيلي آزمون سراسري رشته سامانه پذيرش دانشجو در

 .در آزمون مذكور اقدام نمايندتا تاريخ ياد شده ها  انتخابي كدرشته محل

مخصوص « محروم»دوره هایی تحت عنوان محلدر وبگاه سازمان رشته 20/05/1398در اطالعیه اصالحی دوم منتشره مورخ  نكته:

توانند به می 1398های مختلف آزمون سراسری سال اند. داوطلبان جهت آشنایی با سهمیهرسانی شدههای آزمون سراسری اطالعسهمیه

 19/05/1398ها( منتشره مورخ )بخش با آزمون 1398های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال هر یک از دفترچه 18صفحه 

های مذکور مشخص دفترچه 20زدگان در صفحه های مشمول سهمیه سیلسازمان مراجعه کنند. در ضمن شهرها و بخش در وبگاه

  اند.شده

 : 1398آزمون سراسري سال« صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي» هاي جديد عالوه بر دفترچه راهنمايجدول كد رشته محل -الف

 پرديس خودگردان كيش( دانشگاه تهران )محل تحصيل -استان هرمزگان 

 جنس پذيرش توضيحات
 ظرفيت پذيرش 

 عنوان رشته
كد رشته 

 محل
 گروه تحصيلي دوره تحصيلي

 نيمسال اول نيمسال دوم

 
 علوم انسانی پردیس خودگردان 29416 مدیریت مالی 30 - زن مرد

 

 هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور رشته
 الهيجان -موسسه غير انتفاعي ديلمان 

 گروه تحصيلي كد رشته محل عنوان رشته ظرفيت 
 علوم ریاضی وفنی 29406 مهندسی کامپیوتر 100

 علوم ریاضی وفنی 29407 مهندسی معماری 60

ریاضی وفنیعلوم  29408 کاردانی فنی عمران 100  

 علوم ریاضی وفنی 29409 کاردانی معماری 100

 علوم ریاضی وفنی 29411 مهندسی برق 60

 علوم ریاضی وفنی 29412 مهندسی عمران 60

 

 الهيجان -موسسه غير انتفاعي ديلمان ادامه 

 گروه تحصيلي كد رشته محل عنوان رشته ظرفيت 
 علوم ریاضی وفنی 29413 مهندسی صنایع 60

 علوم تجربی 29414 گیاه پزشكی 20

 علوم انسانی 29410 حسابداری 60

 كرمانشاه -موسسه غير انتفاعي شهيد رضايي 

 علوم ریاضی وفنی 29415 مهندسی شهرسازی 60

 واحد هويزه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 

 علوم انسانی 29405 جغرافیا 60

 ها:محلموارد اصالحي مربوط به جداول كدرشته -ب

ف
دی

ر
 

 نام موسسه یا دانشگاه
 كد

 رشته محل
 عنوان رشته

دوره 
 تحصيلي

 موارد اصالحي

 علوم حدیث 21954 قم  -دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث 1
غیرانتفاعی 

 مجازی
 صحیح است. «غيرانتفاعي مجازي »دوره 

 غیرانتفاعی کاردان فنی الكترونیک 15094 خرمشهر -موسسه غیرانتفاعی اروندان 2
صحیح است ) اصالالحیه دوم منتشالره   « 15049 » محلکدرشته

 (102ردیف  –بند ب  – 20/05/1398مورخ 

 رشته حذف شد. نوبت دوم زبان شناسی 13605 مجتمع آموزش عالی گناباد 3

 تغییر یافت.« زن و مرد»به « فقط مرد»جنس از  روزانه عمران کاردانی فنی 18320 دانشكده صنعت و معدن چرام  -دانشگاه یاسوج 4

 تغییر یافت.« زن و مرد»به « فقط مرد»جنس از  نوبت دوم کاردانی فنی عمران 18322 دانشكده صنعت و معدن چرام  -دانشگاه یاسوج 5

 تغییر یافت.« زن و مرد»به « فقط مرد»از جنس  روزانه کاردانی فنی مكانیک 18321 دانشكده صنعت و معدن چرام  -دانشگاه یاسوج 6

 تغییر یافت.« زن و مرد»به « فقط مرد»جنس از  نوبت دوم کاردانی فنی مكانیک 18323 دانشكده صنعت و معدن چرام  -دانشگاه یاسوج 7

 «نفر20»به « نفر40»کاهش ظرفیت از  نوبت دوم اقتصاد 17500 مرکز آموزش عالی بافت -دانشگاه شهید باهنر کرمان 8
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حذفيات:  -ج  

. به عبارتی این شوندحذف میهای آزمایشی ذیل در کلیه گروهغیرانتفاعی مندرج در جدول -های مؤسسات غیردولتیمحلکلیه رشته
 پذیرش نخواهند داشت. 1398های تحصیلی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال مؤسسات در رشته

 نام مؤسسه دیفر

قم  -موسسه غیرانتفاعی اجتهاد 1  

یاسوج -موسسه غیرانتفاعی پویا 2  

قائمشهر -موسسه غیرانتفاعی تجن 3  

فومن -موسسه غیرانتفاعی دامون 4  

خوی -موسسه غیرانتفاعی زرینه 5  

ساری -موسسه غیرانتفاعی ساریان 6  

 نام مؤسسه دیفر

قائمشهر -غیرانتفاعی صالحانموسسه  7  

هرقائمش -موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم 8  

میانه -موسسه غیرانتفاعی عین القضات 9  

اصفهان -موسسه غیرانتفاعی فرزانگان 10  

نالبرز قزوی -موسسه غیرانتفاعی کاسپین 11  

 موسسه غیرانتفاعی مهر اراک 12

 نام مؤسسه دیفر

بندر انزلی -موسسه غیرانتفاعی موج 13  

قزوین -موسسه غیرانتفاعی میرعماد 14  

قزوین بیدستان -رسیان پاموسسه غیر انتفاعی  15  

بانه -فناوری آبیدر موسسه غیرانتفاعی  16  

 اصالحات مربوط به شرايط و ضوابط دانشگاهها و موسسات: -د
 مشخصات و شرایط نام دانشگاه / مؤسسه ردیف

 اردبیل -موسسه غیرانتفاعی سبالن 1

خیابالان بالاقری زنالده دل سالمت      -باالتر از میدان برادران شهید رجبی -خیابان میالد -شهرک کشاورزی -اردبیل نشاني:

   کوچه سوم  -راست

 045-33523911دورنگار:    045-33523913آموزش:     045-33517373:   معاونت آموزشی: شماره تلفن

   www.malayeru.ac.ir: نشاني وبگاه دانشگاه مالیر 2

 www.mehrarvand.ac.ir   نشاني وبگاه: آبادان -موسسه غیرانتفاعی مهراروند 3
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موسسالاله غیرانتفالالاعی هنالالر و اندیشالاله    

 قم-اسالمی
 22و  20بین کوچه  -بلوار بسیج -قم نشاني:

 
 

 

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
 

http://www.malayeru.ac.ir/
http://www.mehrarvand.ac.ir/

