
 
 
 

  :اصالح نشاني مؤسسات) الف
  .شهريور، جنب دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس 17مازندران، شهر چالوس، خيابان استان  :نشاني مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان چالوس

  22/7/96موارد اصالحي در اطالعيه مورخ ) ب
كد رشته 
  امتحاني

كد 
 ضريب

دوره 
  تحصيلي

كد رشته 
 محل 

 مورد و يا موارد اصالحي  گرايش/ عنوان  رشته  نام دانشگاه محل تحصيل

 نفر 8نفر به  4از  ظرفيتافزايش  زبان و ادبيات فارسي رفسنجان ـ) عج(عصر دانشگاه ولي10039 روزانه  3  1101

 نفر 14نفر به  6افزايش ظرفيت از  روانشناسي عمومي تهران ـ دانشكده غيرانتفاعي رفاه14149غيرانتفاعي  1  1133

 نفر 15نفر به  9افزايش ظرفيت از   حسابداري  ياسوج ـموسسه غيرانتفاعي دانا 14436غيرانتفاعي  1  1134

 نفر 10نفر به  5افزايش ظرفيت از  حسابداري آستارا ـموسسه غيرانتفاعي شهريار 14458غيرانتفاعي  1  1134

 نفر 1نفر به  5از  ظرفيت كاهش مشاوره توانبخشي ـمشاوره  تهران ـدانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 15623 روزانه  1  1143

 نفر 1نفر به  11از  ظرفيتكاهش  شيمي الي ـشيمي  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران16545 روزانه  2  1203

 نفر 1نفر به  3از  ظرفيت كاهش شيمي معدني -شيمي  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران16717 روزانه  3  1203

 نفر 1نفر به  11از  ظرفيت كاهش حالت جامد ـفيزيك  دزفول ـدانشگاه صنعتي جندي شاپور 17026 روزانه  1  1204

 نفر 2نفر به  5از  ظرفيت كاهش مدارهاي مجتمع الكترونيك ـمهندسي برق  دزفول ـدانشگاه صنعتي جندي شاپور 18927 روزانه  1  1251

 اصفهان -با همكاري پژوهشگاه رويان : توضيحات  ميكروبيـ  زيست فنّاوري اصفهان ـموسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  25998 غيرانتفاعي  6  1206
 نفر 2نفر به  5از  ظرفيت كاهشهاي ميكرو و نانوالكترونيك افزاره ـمهندسي برق  دزفولـ دانشگاه صنعتي جندي شاپور 18965 روزانه  1  1251

 نفر 2نفر به  11از  ظرفيت كاهش هاي قدرت سيستم ـمهندسي برق  دزفولـ دانشگاه صنعتي جندي شاپور 19193 روزانه  2  1251

 نفر 2نفر به  8از  ظرفيت كاهش مديريت منابع آب -مهندسي عمران  دزفولـ دانشگاه صنعتي جندي شاپور 20837 روزانه  1  1264

 نفر 3نفر به  11از  ظرفيت كاهش هاي هيدروليكي آب و سازه ـمهندسي عمران  دزفولـ دانشگاه صنعتي جندي شاپور 20872 روزانه  1  1264

 نفر 18نفر به  8افزايش ظرفيت از  سازه ـمهندسي عمران  آستارا ـموسسه غيرانتفاعي شهريار 21282غيرانتفاعي  1  1264

 نفر 3نفر به  12از  ظرفيت كاهش تبديل انرژي ـمهندسي مكانيك  دزفولـ دانشگاه صنعتي جندي شاپور 21707 روزانه  3  1267

 نفر 16نفر به  12افزايش ظرفيت از   مهندسي كامپيوتر ـ نرم افزار  ياسوج -موسسه غيرانتفاعي دانا 22826غيرانتفاعي  3  1277

آموزش ـ  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار  دانشگاه زنجان23794  روزانه  1  1306
 نفر 2نفر به  1افزايش ظرفيت از   زيست كشاورزي پايدار و محيط 

 نفر 3نفر به  22از  ظرفيت كاهش معماريمهندسي  دزفولـ دانشگاه صنعتي جندي شاپور 24987 روزانه  1  1352

 نفر 17نفر به  12افزايش ظرفيت از  مهندسي معماري  آستارا ـموسسه غيرانتفاعي شهريار 25088غيرانتفاعي  1  1352

  
  22/7/96حذفيات از اطالعيه مورخ   )ج

  .انجام نخواهد شدحذف شده و پذيرش دانشجو در آنها  22/7/96هاي زير از اطالعيه مورخ  كدرشته محل
 نام دانشگاه رديف

  كدرشته
 محل

 دوره تحصيلي گرايش/ عنوان رشته 

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25706مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 1

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25707مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 2

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25708مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 3

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25709مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 4

 پيام نورمجازي  زبان و ادبيات فارسي25710مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 5

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25711مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 6

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25712مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 7

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25713مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 8

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25714مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 9

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25715مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 10

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25716مركز بوشهر -استان بوشهر دانشگاه پيام نور 11

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25717مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 12

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25718مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 13

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25719مركز ورامين -پيام نور استان تهران دانشگاه 14

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25720مركز فارسان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 15

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25721مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 16

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25722مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 17

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25723مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 18

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25724مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 19

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25725مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 20

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25727مركز تاكستان -دانشگاه پيام نور استان قزوين 21

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25728سنندجمركز  -دانشگاه پيام نور استان كردستان 22

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25729مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 23

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25730مركز دوگنبدان -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 24

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25731مركز اليگودرز -نور استان لرستان دانشگاه پيام 25

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25732مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 26



 
 
 

 نام دانشگاه رديف
  كدرشته
 محل

 دوره تحصيلي گرايش/ عنوان رشته 

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25733مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 27

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25734مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 28

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25735مركز محمود آباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران 29

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25736مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 30

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25737مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 31

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25738مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 32

 مجازي پيام نور فارسيزبان و ادبيات 25739مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 33

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25740مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 34

 مجازي پيام نور زبان و ادبيات فارسي25741مركز بوانات -دانشگاه پيام نور استان فارس 35

 مجازي ويژه شاغلين و ادبيات فارسي زبان25778مركز اردستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 36

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25779مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 37

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25780مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 38

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25781مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 39

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25782مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 40

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25783مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 41

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25784مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 42

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25785مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 43

 مجازي ويژه شاغلين و ادبيات فارسي زبان25786مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 44

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25787مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 45

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25788مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 46

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25789مركز پاكدشت -تهران دانشگاه پيام نور استان 47

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25790مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 48

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25791مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 49

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25792مركز فارسان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 50

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25793مركز فريمان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 51

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25794مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 52

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25795مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 53

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25796مركز رامهرمز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 54

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25797مركز سمنان -سمنان دانشگاه پيام نور استان 55

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25800مركز تاكستان -دانشگاه پيام نور استان قزوين 56

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25801مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 57

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25802مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 58

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25803مركز دوگنبدان -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بويراحمد 59

 مجازي ويژه شاغلين ادبيات فارسيزبان و 25804مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان 60

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25805مركز خرم اباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 61

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25806مركز آمل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 62

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25807مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 63

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25808مركز محمود آباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران 64

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25809مركز خمين -دانشگاه پيام نور استان مركزي 65

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25810مركز دليجان -پيام نور استان مركزي دانشگاه 66

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25811مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 67

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25812مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 68

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25813مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 69

 مجازي ويژه شاغلين زبان و ادبيات فارسي25814مركز بوانات -دانشگاه پيام نور استان فارس 70

 مجازي پيام نورادبيات عامه ـزبان و ادبيات فارسي 10346مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 71

 مجازي ويژه شاغلينادبيات عامه ـزبان و ادبيات فارسي 10393مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 72

 روزانه هاي اقتصادي برنامه ريزي سيستم ـعلوم اقتصادي 11028 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر73

 روزانه موزش زبان انگليسيآ13213 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر74

 روزانه زبان و ادبيات انگليسي13335 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر75

 روزانهحسابداري14346 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر76

 روزانه مديريت تحول ـمديريت دولتي 15018 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر77

 مجازي كسب و كار الكترونيك ـمديريت فنّاوري اطالعات 15352زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و 78

 مجازي ويژه شاغلين كسب و كار الكترونيك ـمديريت فنّاوري اطالعات 15387زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 79

 روزانه ليآشيمي  ـشيمي 16541 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر80

 روزانه شيمي معدني ـشيمي 16714 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر81

 روزانه شيمي تجزيه ـشيمي 16818 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر82

 روزانهفوتونيك17479 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر83

 روزانه بهينه سازي ـرياضي كاربردي 18111 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر84



 
 
 

 نام دانشگاه رديف
  كدرشته
 محل

 دوره تحصيلي گرايش/ عنوان رشته 

 روزانه ديناميكي  هاي و سيستم ديفرانسيل  معادالتـ رياضي كاربردي 18149 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر85

 روزانه مهندسي زراعت23427 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر86

 روزانه ها سبزي ـعلوم و مهندسي باغباني 23627 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر87

 روزانه گياهان دارويي ـعلوم و مهندسي باغباني 23678 رفسنجان -) عج(ولي عصردانشگاه 88

 روزانه اي توليد محصوالت گلخانه ـعلوم و مهندسي باغباني 23692 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر89

 23914 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر 90
بيولوژي و  -مديريت حاصلخيزي و زيست فنّاوري خاك 

 بيوتكنولوژي خاك
 روزانه

 روزانه فيزيك و حفاظت خاك ـمديريت منابع خاك 23975 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر91

 24309  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  92
هاي  كامپوزيت ـ هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فرآورده

  روزانه  ليگنوسلولزي
 روزانه حشره شناسي كشاورزي24439 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر93

 روزانه بيماري شناسي گياهي24493  رفسنجان –) عج(دانشگاه ولي عصر94

  
  22/7/96هاي مندرج در اطالعيه مورخ  هاي جديد عالوه بر رشته رشته  )د

  گروه علوم انساني
 )3كد ضريب (زبان و ادبيات فارسي  - 1101

كد محل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش /عنوان رشته  ظرفيت توضيحات
 دوره تحصيلي  تحصيل

ويژه فرهنگيان رسمي يا  -پذيرش نيمسال دوم 
پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش طبق 

 )2(شرايص و ضوابط مندرج در دفترچه شماره 

روزانه  26209  پرديس شهيد رجايي شيراز - دانشگاه فرهنگيان زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي  8
روزانه  26210  پرديس شهيد مطهري زاهدان -دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي  8
روزانه  26211  پرديس شهيد باهنر كرمان -دانشگاه فرهنگيان  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي  8
روزانه  26212  پرديس شهيد مقصودي همدان -دانشگاه فرهنگيان  ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسيزبان و   8

 )3كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

 جغرافيا و برنامه ريزي شهري 11 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

خودگردانپرديس   10572  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )7كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102

 جغرافياي سياسي 13 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  10777  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )9كد ضريب (مجموعه علوم جغرافيايي  - 1102
غيرانتفاعي  26217  انتفاعي قشمموسسه غير  جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري  20

 )2كد ضريب (مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي  - 1106

 10 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي 

 محض
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  11420  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )5كد ضريب (و علوم ورزشي  مجموعه تربيت بدني - 1106

 12 
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات 

 ورزشي
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  11584  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )1كد ضريب (فقه و حقوق  -مجموعه الهيات و معارف اسالمي  - 1112

 حقوق اسالميفقه و مباني  12 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  12433  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )1كد ضريب (مجموعه علوم تربيتي  - 1117
ويژه فرهنگيان رسمي يا  -پذيرش نيمسال دوم 

پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش طبق 
 )2(دفترچه شماره شرايص و ضوابط مندرج در 

 روزانه  26208  پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان  برنامه ريزي درسي  8

  )3كد ضريب (مجموعه علوم تربيتي  - 1117
 مديريت آموزشي 15 

محل تحصيل پرديس (زاهدان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
پرديس خودگردان  26218  )خودگردان دانشگاه

 آموزشيمديريت  10 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  12935  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

  )1كد ضريب (مجموعه زبان انگليسي  - 1121
اموزش زبان انگليسي 6 روزانه  13212  ايرانشهر - دانشگاه واليت 

 اموزش زبان انگليسي 9 
پرديس خودگردان البرزكرج محل تحصيل (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  13262  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )3كد ضريب (مجموعه حقوق  - 1126

 حقوق جزا و جرم شناسي 11 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  13679  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )1 كد ضريب(شناسي  ايران - 1127

 ايران شناسي گرايش ايران شناسي عمومي 12 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  13848  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )5كد ضريب (شناسي  مجموعه روان -  1133

 استثنايي و آموزش كودكان  شناسي  روان 9 
خودگردان البرزكرج محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  14235  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )1كد ضريب (مجموعه حسابداري  - 1134
حسابداري  20 پيام نور  26213  مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

 )1كد ضريب (مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  - 1138

 علوم ارتباطات اجتماعي 10 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (تهران دانشگاه 

پرديس خودگردان  14594  )صرفاوروديهاي امسال درتهران



 
 
 

 )3كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

كد محل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت توضيحات
 دوره تحصيلي  تحصيل

 درعملياتمديريت صنعتي گرايش تحقيق  11 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  15258  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )7كد ضريب (مجموعه مديريت  - 1142

 كارآفريني گرايش سازماني 10 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  15528  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )1كد ضريب (مشاوره  - 1143
روزانه  15596  سنندج -دانشگاه كردستان  مشاوره گرايش مشاوره مدرسه 2

  
  پايهگروه علوم 

 )1كد ضريب (شيمي  - 1203

كد محل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت توضيحات
 دوره تحصيلي  تحصيل

ويژه فرهنگيان رسمي يا  -نيمسال دوم پذيرش 
پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش طبق 

 -) 2(شرايص و ضوابط مندرج در دفترچه شماره 
 فقط مرد

 روزانه  26207  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  شيمي گرايش آموزش شيمي  8

 )5كد ضريب (شيمي  - 1203

 شيمي گرايش شيمي كاربردي 9 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  16940  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )1كد ضريب (مجموعه فيزيك  -  1204
ويژه فرهنگيان رسمي يا  -پذيرش نيمسال دوم 

پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش طبق 
 -) 2(شرايص و ضوابط مندرج در دفترچه شماره 

 مرد فقط

 روزانه  26206  پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  فيزيك گرايش آموزش فيزيك  8

 )1كد ضريب (مجموعه رياضي  - 1208
رياضي محض گرايش آناليز 4 روزانه  17961  ايرانشهر - دانشگاه واليت 

  
  فني و مهندسيگروه 

 )5كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251

كد محل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت توضيحات
 دوره تحصيلي  تحصيل

 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 10 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  19693  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )8كد ضريب (مجموعه مهندسي برق  - 1251
مهندسي مكاترونيك 8 روزانه  19898  دانشگاه صنعتي شاهرود

 )1كد ضريب (مهندسي در سوانح طبيعي  -  1262

 مهندسي در سوانح طبيعي 13  
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  20621  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )1كد ضريب (مجموعه مهندسي عمران  - 1264

 مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب 10 
محل تحصيل پرديس (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

پرديس خودگردان  26214  )خودگردان دانشگاه

 10 
مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه هاي 

 دريايي
محل تحصيل پرديس (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

پرديس خودگردان  26216  )خودگردان دانشگاه

 مهندسي عمران گرايش محيط زيست 10 
محل تحصيل پرديس (تهران  - دانشگاه علم و صنعت ايران 

پرديس خودگردان  26215  )خودگردان دانشگاه

  )1كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
روزانه  21461  بيرجنددانشگاه صنعتي  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 11

 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 9 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  21509  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مكانيك  -  1267
پذيرش با عنوان مواد، انرژي ها و تكنولوژي هاي 

با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري  -كوانتومي 
  پذيرش با مصاحبه -سوربون فرانسه 

 غيرانتفاعي  25934  تهران -دانشگاه غير انتفاعي خاتم  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي  4

 10 
هاي انرژي گرايش انرژي و محيط  مهندسي سيستم

 زيست
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  21853  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

 )4كد ضريب (مهندسي معدن  - 1268
روزانه  22071  دانشگاه صنعتي بيرجند مهندسي معدن گرايش اكتشاف معدن 8

 )3كد ضريب (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
پذيرش با عنوان مواد، انرژي ها و تكنولوژي هاي 

با همكاري دانشگاه پير و ماري كوري  -كوانتومي 
  پذيرش با مصاحبه –سوربون فرانسه 

 غيرانتفاعي  25935  تهران -دانشگاه غير انتفاعي خاتم  مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد  2

 )4ضريب كد (مجموعه مهندسي مواد و متالورژي  -  1272
روزانه  22278  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مواد گرايش مواد مركب 4
نوبت دوم  22289  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  مهندسي مواد گرايش مواد مركب 2



 
 
 

 )3كد ضريب (مهندسي كامپيوتر  -  1277

كد محل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت توضيحات
 دوره تحصيلي  تحصيل

غيرانتفاعي  22844  آستارا -موسسه غير انتفاعي شهريار  مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 10
 )1كد ضريب (زيست  مهندسي طراحي محيط - 1287

 مهندسي طراحي محيط زيست 11  
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  23099  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

  
  يكشاورزي و منابع طبيعگروه 

 )1كد ضريب (ترويج و آموزش كشاورزي  - 1306

كد محل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت توضيحات
 دوره تحصيلي  تحصيل

 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج 

 كشاورزي پايدار و منابع طبيعي
 روزانه  23788  دانشگاه زنجان

 2 
كشاورزي پايدار گرايش زيست بوم ترويج و آموزش 
 انساني كشاورزي

 روزانه  23796  دانشگاه زنجان

 2 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و 

 كارآفريني كشاورزي
 روزانه  23801  دانشگاه زنجان

 )2كد ضريب (مهندسي مكانيك بيوسيستم  - 1319

هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرزي  6  
 تجديدپذير

 روزانه  26205  سنندج -دانشگاه كردستان 

 )1كد ضريب (توسعه روستايي  - 1325
توسعه روستايي 1 روزانه  24804  دانشگاه زنجان

  
  هــــنرگروه 

 )1كد ضريب (اي و مديريت شهري  ريزي شهري، منطقه مجموعه برنامه - 1350

كد محل   مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا  گرايش/ عنوان رشته  ظرفيت توضيحات
 دوره تحصيلي  تحصيل

 برنامه ريزي شهري 10 
محل تحصيل پرديس خودگردان البرزكرج (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان  24905  )صرفاوروديهاي امسال درتهران

*******************************************  
  

  


