
نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته واحد آذرشهر - 399استان آذربایجان شرقی زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41415 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41418 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41432 زن و مرد معماري41433 زن و مرد کارشناسی حرفه اي مرمت و احیاء بناهاي تاریخی60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60261 واحد اسکو - 70402350 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد اهر - 70402220 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41415 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41417 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41418 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 41426

زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مرد معماري41435 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد ایلخچی - 70402396 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مردسد و شبکه-  مهندسی فناوري عمران 40134 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40571 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع الستیک40573 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40782 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41415 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41418 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41432 زن و مرد معماري41439 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد بستان آباد - 70402351 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41061 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 41439 زن و مرد معماري60190 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد بناب - 70402144 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41415 414301              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران  زن و مرد مهندسی شهرسازي41435 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد تبریز - 70402102 زن و مرد بهداشت مواد غذایی زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی10503 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد آمار30537 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30801 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41426 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مرد مهندسی آبیاري41435 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50301 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50307 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی50401 زن و مرد ارتباط تصویري60125 زن و مرد مهندسی شهرسازي60140 زن و مرد معماري60205 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 مرکز سردرود - 70402566 زن و مرد مدیریت  صنعتی زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 41421

زن و مرد معماري زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز گوگان - 70402504 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41061 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمحل تشکیل کالس مرکز سردرود- واحد تبریز  - 70402879 واحد جلفا - 21413471 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردحمل و نقل شهري-  مهندسی فناوري عمران 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41416 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مرد معماري41439 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد خامنه - 70402386 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردفرآیند-  مهندسی فناوري کنترل 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41437 زن و مرد معماري41439 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد سراب - 70402124 زن و مرد بهداشت مواد غذایی زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی10503 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 206272              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مدیریت  صنعتی زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردحمل و نقل شهري-  مهندسی فناوري عمران 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41416 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41433 زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز مهربان - 70402580 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41061 مرد مهندسی فناوري اویونیک هواپیما41418 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41425 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 واحد شبستر - 41430195 زن و مرد بهداشت مواد غذایی زن و مرد بهداشت و بازرسی گوشت10503 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی10523 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  صنعتی20627 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مردسد و شبکه-  مهندسی فناوري عمران 40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40571 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41421 41428

زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مردتولید و فرآوري محصوالت زنبور عسل-  مهندسی فناوري دامپروري 41439 زن و مردپرورش صنعتی طیور-  مهندسی فناوري دامپروري 50151 زن و مرد کارشناسی حرفه اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی50165 زن و مردپرورش صنعتی گاو-  مهندسی فناوري دامپروري 50166 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50167 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50307 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50401 زن و مرد ارتباط تصویري50679 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 60140 زن و مرد مهندسی شهرسازي60190 زن و مرد معماري60205 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 مرکز تسوج - 70402470 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد صوفیان - 70402390 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد حسابداري20312 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41421 زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد عجب شیر - 70402256 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مردسد و شبکه-  مهندسی فناوري عمران 40134 405713              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41433 زن و مرد معماري41439 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد کلیبر - 70402276 زن و مرد مدیریت  صنعتی زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد آموزش ریاضی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30111 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مردتولید و فرآوري محصوالت زنبور عسل-  مهندسی فناوري دامپروري 41421 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50151 زن و مردزراعت-  مهندسی تولیدات گیاهی 50307 زن و مرد معماري50338 مرکز خداآفرین - 60206492 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 واحد مراغه - 41061147 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41421 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی41439 زن و مرد مهندسی شهرسازي50307 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد مرند - 70402125 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 10602

زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  دولتی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي41435 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50303 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50305 زن و مرد مهندسی شهرسازي50401 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز خاروانا - 70402349 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 واحد ملکان - 41061300 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد حسابداري20627 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردفرآیند-  مهندسی فناوري کنترل 41433 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41437 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر41439 زن و مرد معماري50679 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 701384              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی اجرایی عمران واحد ممقان - 70402297 زن و مرد مدیریت  دولتی زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 40134 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41419 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41439 زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد میانه - 70402218 زن و مرد بهداشت مواد غذایی زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی10503 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  دولتی20627 زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مردسد و شبکه-  مهندسی فناوري عمران 40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40571 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41415 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41417 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41418 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41432 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مردپرورش صنعتی طیور-  مهندسی فناوري دامپروري 41435 زن و مرد مهندسی آبیاري50165 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50301 زن و مردزراعت-  مهندسی تولیدات گیاهی 50307 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50338 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 50679 60190

زن و مرد حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوخت زن و مرد معماري60191 زن و مرد کارشناسی حرفه اي مرمت و احیاء بناهاي تاریخی60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60261 مرکز ترکمانچاي - 70402508 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  دولتی20627 واحد ورزقان - 21210348 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41061 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41417 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41421 زن و مرد معماري41439 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد هادي شهر - 70402338 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41421 زن و مرد معماري41439 زن و مرد کارشناسی حرفه اي مرمت و احیاء بناهاي تاریخی60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60261 واحد هریس - 70402388 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مردسد و شبکه-  مهندسی فناوري عمران 40134 زن و مردرسانه-  مهندسی فناوري اطالعات 40571 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر41060 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41421 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مرد معماري41439 زن و مرد کارشناسی حرفه اي مرمت و احیاء بناهاي تاریخی60206 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60261 701385              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی اجرایی عمران واحد هشترود - 70402301 زن و مرد مدیریت  صنعتی زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد ارومیه - 103استان آذربایجان غربی70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  بیمه21207 زن و مرد مدیریت  دولتی21209 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی41421 زن و مرد معماري50307 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 مرکز پیرانشهر - 70402582 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 مرکز سردشت - 41061531 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد معماري41061 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسیواحد بوکان - 70402379 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد حسابداري20627 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرددیتا- ICT مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 41421 زن و مرد معماري41440 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد خوي - 70402137 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  دولتی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41414 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41433 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50305 زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز قره ضیاالدین - 70402551 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد معماري41421 مرکز تکاب - 60206548 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی 206276              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 واحد سلماس - 41061264 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی شهرسازي41430 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد شاهین دژ - 70402336 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41415 واحد ماکو - 41417241 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41421 زن و مرد معماري50401 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 مرکز چالدران - 70402511 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 41061

واحد مهاباد - 166 زن و مرد بهداشت مواد غذایی زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی10503 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  دولتی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش راهنمایی و مشاوره21413 زن و مرد آموزش ریاضی21610 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41419 زن و مردمدیریت تلفیقی آفات-  مهندسی فناوري گیاه پزشکی 41430 زن و مرد مهندسی آبیاري50188 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50301 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مرد مهندسی شهرسازي50307 زن و مرد معماري60205 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد میاندوآب - 70402249 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  دولتی20627 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مردسد و شبکه-  مهندسی فناوري عمران 40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40571 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی آبیاري41430 زن و مردباغبانی-  مهندسی تولیدات گیاهی50301 زن و مردزراعت-  مهندسی تولیدات گیاهی 50333 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50338 506797              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد معماري زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد نقده - 70402246 زن و مرد مترجمی  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20315 زن و مرد حسابداري20627 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مرد مهندسی شهرسازي41430 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد اردبیل - 119استان اردبیل70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مردمخابرات سیار- ICT مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 41421 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41422 زن و مردمحیط زیست-  مهندسی منابع طبیعی 41426 زن و مردمرتع و آبخیزداري-  مهندسی منابع طبیعی 50562 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50565 زن و مرد معماري50679 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز سرعین - 70402553 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد حسابداري20312 21301

واحد بیله سوار - 473 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد آموزش راهنمایی و مشاوره21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21610 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد پارس آباد مغان - 70402287 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20422 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مردسد و شبکه-  مهندسی فناوري عمران 40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40571 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی آبیاري41430 زن و مردباغبانی-  مهندسی تولیدات گیاهی50301 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50333 زن و مرد معماري50679 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 مرکز اصالندوز - 70402514 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 واحد خلخال - 21207213 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 212078              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مدیریت  دولتی زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردمرتع و آبخیزداري-  مهندسی منابع طبیعی 41430 زن و مرد معماري50565 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد مشکین شهر - 70402263 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد گرمی - 70402391 زن و مرد مدیریت  دولتی زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردحمل و نقل شهري-  مهندسی فناوري عمران 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41416 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد اردستان - 177استان اصفهان70402 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي  زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 70402

خوراسگان- واحد اصفهان  - 175 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41061 زن و مرد مهندسی شهرسازي50305 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز زواره - 70402337 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی شهرسازي41061 واحد بادرود - 60205475 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41430 واحد تیران - 70402595 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41433 واحد خمینی شهر - 70402188 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی20627 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 414149              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مرد معماري41433 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد دولت آباد - 70402318 زن و مرد مدیریت  صنعتی زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41421 زن و مرد معماري41439 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد دهاقان - 70402183 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد ایمنی صنعتی و محیط کار21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40323 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41433 زن و مرد معماري41439 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد سمیرم - 70402462 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی شهرسازي41430 زن و مرد معماري60205 واحد شاهین شهر - 60206394 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41061 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41433 زن و مردپرورش اسب-  مهندسی فناوري دامپروري 41439 50150

زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 50307 زن و مرد معماري60190 زن و مرد کارشناسی حرفه اي مرمت و احیاء بناهاي تاریخی60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60261 واحد شهرضا - 70402197 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع الستیک20627 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 40782 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41418 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41430 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50401 مرکز نیک آباد - 50679591 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق  زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41421 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیکواحد شهرمجلسی - 70402219 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41415 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41418 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41419 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41432 زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي41439 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران50303 واحد فریدن - 70402258 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد فالورجان - 70402172 زن آموزش  زبان  انگلیسی 2031210              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن حسابداري زن مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن معماري41061 واحد کاشان - 60206116 زن و مرد مدیریت  صنعتی زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی صنایع نساجی40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40839 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 41433 زن و مرد معماري60190 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز جوشقان قالی - 70402573 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقمحل تشکیل کالس جوشقان قالی- واحد کاشان  - 41430885 واحد لنجان - 41415294 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41421 زن و مرد معماري41439 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد مبارکه - 70402190 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد ایمنی صنعتی و محیط کار40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40323 41061

زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک  زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41414 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41419 زن و مردفرآیند-  مهندسی فناوري کنترل 41433 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر41437 واحد میمه - 70138205 زن و مرد آموزش علوم تجربی زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41415 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41417 زن و مرد معماري41419 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد نائین - 70402176 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41433 زن و مرد معماري41439 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 واحد نجف آباد - 70138150 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41415 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41418 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 4142011              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق  زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41432 زن و مرد حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوخت41439 زن و مرد مهندسی شهرسازي60191 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد نطنز - 70402289 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 41421 زن و مرد معماري60190 واحد هرند - 60206267 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد معماري41421 واحد گلپایگان - 60206266 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق21301 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41415 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41420 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41430 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی41439 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50307 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران50401 واحد کرج - 115استان البرز70402 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش دینی و عربی10602 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  صنعتی20627 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 41061

زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مردچوب شناسی و صنایع چوب-  مهندسی منابع طبیعی 50307 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران50572 مرکز نظر آباد - 70402561 زن و مرد حسابداري زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 21301 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41419 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41432 واحد هشتگرد - 70402494 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41061 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد ایالم - 254استان ایالم70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد ایمنی صنعتی و محیط کار40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40323 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردپرورش صنعتی طیور-  مهندسی فناوري دامپروري 41430 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50165 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مردجنگلداري-  مهندسی منابع طبیعی 50307 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50564 زن و مرد معماري50679 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز آبدانان - 70402547 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41061 7040212              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته مرکز شیروان و چرداول - 631 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 مرکز مهران - 41061544 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق  زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41421 واحد ایوان غرب - 70402457 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41426 زن و مرد معماري41435 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد دره شهر - 70402334 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد دهلران - 70402481 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر41426 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد اهرم - 516استان بوشهر70402 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 41414

زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق  زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مرد معماري41432 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد بندردیلم - 70402335 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41421 واحد بوشهر - 70402146 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد تکثیر و پرورش آبزیان41421 زن و مرد ارتباط تصویري50330 زن و مرد معماري60140 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز دیر - 70402576 زن و مردحقوق ثبتی-  کارشناسی حرفه اي حقوق  زن و مرد حسابداري20882 زن و مرد ایمنی صنعتی و محیط کار21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40323 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 مرکز کنگان - 41421416 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد حسابداري20312 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 4142613              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد معماري زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد خارك - 70402174 زن و مرد مدیریت  صنعتی زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21211 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 واحد خورموج - 41421224 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41421 واحد دشتستان - 70402290 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 41426 زن و مرد معماري60190 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برقمرکز جم - 70402665 واحد دلوار - 41415526 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 واحد بندر گناوه - 41430397 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد حسابداري20312 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41419 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41430 واحد اسالمشهر - 238استان تهران70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مرد ارتباط تصویري41439 زن و مرد معماري60140 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد پردیس - 70402501 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41415 زن و مرد مهندسی شهرسازي41430 زن و مرد معماري60205 واحد پرند - 60206298 زن و مرد مدیریت  دولتی زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41061 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 41430 زن و مرد معماري60190 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد تهران جنوب - 70402141 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 2120714              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مدیریت  دولتی زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41417 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41421 زن و مرد مهندسی شهرسازي41435 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مجتمع شهید قربانخانی- تهران جنوب  - 70402862 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مرد معماري41061 مجتمع شهید هادي- تهران جنوب  - 60206861 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مرد معماري41061 واحد تهران شرق - 60206284 زن و مرد حسابداري زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مردمخابرات سیار- ICT مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 41421 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي کامپیوتري41422 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41423 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردمخابرات نوري- ICT مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 41433 زن و مرددیتا- ICT مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 41438 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی41440 زن و مرد ارتباط تصویري60125 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 60140 زن و مرد مهندسی شهرسازي60190 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 70402

واحد تهران شمال - 157 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21724 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41061 زن و مردمحیط زیست-  مهندسی منابع طبیعی 41426 زن و مرد معماري50562 )شهر اندیشه(مجتمع دانشگاهی شهید حججی - واحد تهران شمال  - 60206846 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 واحد تهران غرب - 41061228 زن و مرد مدیریت  دولتی زن و مرد مهندسی اجرایی عمران21210 واحد تهران مرکزي - 70402101 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی41061 زن و مرد معماري60125 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مجتمع ایثار واقع در کن- واحد تهران مرکزي  - 70402870 مرد حسابداري مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 مرد معماري41061 6020615              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته مجتمع کوثر واقع در جنت آباد- واحد تهران مرکزي  - 869 زن حسابداري زنمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن معماري41061 زن و مرد مهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - 60206839 واحد دماوند - 10711250 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد رباط کریم - 70402559 زن و مرد مهندسی شهرسازي واحد رودهن - 60205113 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد مترجمی  زبان  انگلیسی20312 زن و مرد حسابداري20315 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانی21403 زن و مرد آمار21724 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30801 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41061 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41418 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41430 زن و مردمحیط زیست-  مهندسی منابع طبیعی 50305 زن و مرد مهندسی شهرسازي50562 زن و مرد معماري60205 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد شهر قدس - 70402252 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 21403

زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41061 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50305 زن و مرد مهندسی شهرسازي50401 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز شهریار - 70402577 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد معماري41421 واحد صفادشت - 60206583 زن و مرد مترجمی  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20315 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21207 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41061 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41435 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکیواحد علوم و تحقیقات - 70402123 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 10602 واحد فیروزکوه - 50401135 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد آموزش ریاضی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد مالرد - 70402560 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران واحد ورامین - 70402143 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی 2031216              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41061 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50307 زن و مرد معماري50401 شهرري )ره(واحد یادگار امام خمینی - 60206139 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41426 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی41435 زن و مرد ارتباط تصویري60125 زن و مرد معماري60140 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مجتمع دانشگاهی مادران- شهرري  )ره(واحد یادگار امام خمینی - 70402844 زن حسابداري زن تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن ارتباط تصویري41061 )جنت آباد شمالی(مجتمع رضوان - شهرري  )ره(واحد یادگار امام خمینی - 60140845 زن حسابداري زن تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زنقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن ارتباط تصویري41421 زن معماري60140 60206

واحد بروجن - 242استان چهارمحال وبختیاري زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد شهرکرد - 70402133 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد حسابداري20627 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی41430 زن و مردباغبانی-  مهندسی تولیدات گیاهی50307 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50333 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50401 زن و مرد ارتباط تصویري50679 زن و مرد معماري60140 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز اردل - 70402463 زن و مرد حسابداري زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 21301 زن و مرد معماري41414 واحد فارسان - 60206401 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد حسابداري20312 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 7040217              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته واحد بیرجند - 131استان خراسان جنوبی زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مرد مهندسی صنایع نساجی40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40839 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41430 زن و مردشیر و فرآورده هاي لبنی-  مهندسی فناوري صنایع غذایی 41439 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50149 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50305 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50401 زن و مرد حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوخت50679 زن و مرد مهندسی شهرسازي60191 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز نهبندان - 70402507 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 واحد طبس - 21301229 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41417 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مرد ارتباط تصویري41430 زن و مرد معماري60140 60206

زن و مرد مهندسی اجرایی عمران واحد فردوس - 70402162 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی صنایع نساجی21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40839 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی آبیاري41421 زن و مرد معماري50301 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد قاینات - 70402261 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران50305 واحد بردسکن - 280استان خراسان رضوي70402 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 واحد تایباد - 41421265 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 20627 واحد تربت جام - 41435118 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 4141418              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو زن و مردباغبانی-  مهندسی تولیدات گیاهی41430 زن و مردمرتع و آبخیزداري-  مهندسی منابع طبیعی 50333 زن و مرد ارتباط تصویري50565 زن و مرد معماري60140 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد تربت حیدریه - 70402132 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41061 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی آبیاري41421 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50301 زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد سبزوار - 70402127 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش دینی و عربی10602 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد آموزش علوم تجربی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردپرورش صنعتی طیور-  مهندسی فناوري دامپروري 41433 زن و مرد کارشناسی حرفه اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی50165 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50166 زن و مردباغبانی-  مهندسی تولیدات گیاهی50307 زن و مردزراعت-  مهندسی تولیدات گیاهی 50333 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50338 زن و مرد مهندسی شهرسازي50401 زن و مرد معماري60205 60206

زن و مرد مهندسی اجرایی عمران مرکز جوین - 70402522 زن و مردصنعت قند-  مهندسی فناوري صنایع غذایی  واحد قوچان - 41434206 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی20627 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41433 واحد کاشمر - 50401212 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی20627 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردپرورش صنعتی طیور-  مهندسی فناوري دامپروري 41414 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50165 زن و مرد معماري50307 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد مشهد - 70402111 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  دولتی20627 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد کارشناسی حرفه اي تغذیه ورزشی21413 زن و مرد آموزش ریاضی21492 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد آمار30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30801 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41432 4143919              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی آبیاري زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50301 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50307 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی50679 زن و مرد مهندسی شهرسازي60125 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز بجستان - 70402517 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد معماري21301 مرکز درگز - 60206339 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 مرکز سرخس - 41061530 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 مرکز فریمان - 41421506 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی محل تشکیل کالس مرکز فریمان- واحد مشهد  - 21403883 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41061 واحد نیشابور - 70402130 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41061 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41418 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41428 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41433 50305

زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي  زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد گناباد - 70402140 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20422 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آمار21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30801 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردفرآیند-  مهندسی فناوري کنترل 41433 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41437 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50307 زن و مرد معماري50679 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد اسفراین - 315استان خراسان شمالی70402 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 21301 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41414 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد بجنورد - 70402182 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 2140320              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی زن و مرد کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانی21413 زن و مرد آموزش ریاضی21724 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی41421 زن و مرد معماري50307 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز جاجرم - 70402476 زن و مرد حسابداري واحد شیروان - 21301169 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20422 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانی21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21724 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41061 زن و مردباغبانی-  مهندسی تولیدات گیاهی41428 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 50333 زن و مرد معماري60190 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد آبادان - 151استان خوزستان70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی41432 زن و مرد ارتباط تصویري60125 زن و مرد معماري60140 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 70402

واحد امیدیه - 187 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  صنعتی20627 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41061 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41419 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41426 واحد اندیمشک - 70402295 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مرد ارتباط تصویري41433 زن و مرد معماري60140 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 واحد اهواز - 70138106 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه21413 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 40573 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41421 زن و مردزراعت-  مهندسی تولیدات گیاهی 41433 زن و مرد ارتباط تصویري50338 زن و مرد مهندسی شهرسازي60140 زن و مرد معماري60205 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد ایذه - 70402153 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 2042221              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد آمار30537 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30801 زن و مردماشین آالت راه سازي و راهداري-  مهندسی فناوري مکانیک 40134 زن و مرد مهندسی فناوري راهداري40574 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40781 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي41433 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50303 زن و مرد معماري50307 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد باغملک - 70402389 زن و مرد مدیریت  دولتی زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41430 واحد بهبهان - 70402215 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41415 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41418 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 41421

زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41432 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مردمخابرات نوري- ICT مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 41435 زن و مرددیتا- ICT مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 41438 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی41440 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50307 زن و مرد معماري50401 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد دزفول - 70402165 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرددیتا- ICT مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 41430 زن و مرد مهندسی آبیاري41440 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50301 زن و مرد مهندسی شهرسازي50305 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد رامهرمز - 70402230 زن و مرد مدیریت  دولتی زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي کامپیوتري41421 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41423 4142822              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران50305 واحد سوسنگرد - 70402313 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مرد معماري41435 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 واحد شادگان - 70138474 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 واحد شوشتر - 41421204 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد تربیت معلم قرآن کریم10602 زن و مرد مدیریت  دولتی20430 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مردمخابرات سیار- ICT مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 41421 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي کامپیوتري41422 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41423 زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي41430 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50303 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50305 زن و مرد مهندسی شهرسازي50401 زن و مرد معماري60205 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 70402

مرکز شوش - 654 زن و مرد حسابداري زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 21301 محل تشکیل کالس مرکز شوش- واحد شوشتر  - 41421875 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41061 محل تشکیل کالس مرکز گتوند- واحد شوشتر  - 41430876 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 واحد ماهشهر - 41421191 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41426 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 41433 زن و مرد معماري60190 مرکز هندیجان - 60206538 زن و مرد حسابداري زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 21301 محل تشکیل کالس هندیجان- واحد ماهشهر  - 41421884 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر خلیج فارس- واحد بین المللی خرمشهر  - 41061567 زن و مرد حسابداري زن و مرد ارتباط تصویري21301 واحد مسجدسلیمان - 60140178 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد حسابداري20627 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی21724 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41426 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41432 4143923              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد معماري زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد ابهر - 207استان زنجان70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد آمار21413 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30801 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41430 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی41439 زن و مرد معماري50307 واحد خدابنده - 60206392 زن و مرد مترجمی  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20315 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مردحقوق ثبتی-  کارشناسی حرفه اي حقوق 20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی20882 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی آبیاري41430 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50301 زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد زنجان - 70402138 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 20422

زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41418 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد ارتباط تصویري41430 زن و مرد مهندسی شهرسازي60140 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز طارم - 70402694 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41061 واحد هیدج - 70402400 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41430 زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد دامغان - 142استان سمنان70402 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش دینی و عربی10602 زن و مردحقوق ثبتی-  کارشناسی حرفه اي حقوق 20422 زن و مرد حسابداري20882 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی فناوري منابع آب هاي سطحی40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40572 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 4141524              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل  زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41433 زن و مردزراعت-  مهندسی تولیدات گیاهی 41439 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50338 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50401 زن و مرد مهندسی شهرسازي50679 زن و مرد معماري60205 زن و مرد کارشناسی حرفه اي مرمت و احیاء بناهاي تاریخی60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60261 واحد سمنان - 70402128 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  صنعتی20312 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41433 زن و مرد معماري41439 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 مرکز شهمیرزاد - 70402673 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 21403 زن و مرد معماري41419 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید محل تشکیل کالس مرکز شهمیرزاد- واحد سمنان  - 70402873 واحد شاهرود - 41439104 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی 20627

زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41417 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41439 زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد مهدي شهر - 70402479 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد گرمسار - 70402189 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد حسابداري20627 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد کارشناسی حرفه اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی41430 5016625              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50303 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50305 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر50679 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرومرکز ایوانکی - 70402610 زن و مرد معماري41430 واحد ایرانشهر - 180استان سیستان وبلوچستان60206 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد آموزش ریاضی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30111 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران50305 مرکز نیک شهر - 70402540 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 واحد چابهار - 41061341 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد حسابداري20627 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردشیالت-  مهندسی منابع طبیعی 41061 زن و مرد معماري50559 واحد خاش - 60206269 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21210 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41061 زن و مرد حسابداريواحد زابل - 70402268 زن و مرد آموزش ریاضی21301 زن و مرد مهندسی شهرسازي30111 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60205 واحد زاهدان - 70402109 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی آبیاري41061 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50301 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50305 زن و مرد ارتباط تصویري50679 زن و مرد معماري60140 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد سراوان - 70402270 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد حسابداري20627 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41061 واحد آباده - 216استان فارس70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 21403 4142126              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی اجرایی عمران مرکز قادرآباد - 70402534 زن و مرد معماري واحد ارسنجان - 60206160 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد ایمنی صنعتی و محیط کار30537 زن و مردسد و شبکه-  مهندسی فناوري عمران 40323 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40571 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41432 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی41435 زن و مردباغبانی-  مهندسی تولیدات گیاهی50307 زن و مردمحیط زیست-  مهندسی منابع طبیعی 50333 زن و مردمرتع و آبخیزداري-  مهندسی منابع طبیعی 50562 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50565 زن و مرد معماري50679 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد استهبان - 70402145 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد آموزش ریاضی20627 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30111 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41061 زن و مرد معماري41435 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد اقلید - 70402161 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 21301

زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مرد مهندسی آبیاري41433 زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي50301 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50303 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران50305 مرکز سده - 70402600 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران واحد بیضا - 70402291 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد حسابداري10602 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41419 زن و مرد مهندسی شهرسازي41439 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیواحد جهرم - 70402193 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران50305 واحد داراب - 70402168 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی20627 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع الستیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40782 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 4142627              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی زن و مرد معماري50307 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد داریون - 70402525 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد زاهد شهر - 70402343 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 واحد زرقان - 41421288 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41061 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد زرین دشت - 70402529 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 21403 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41421 واحد سپیدان - 50401251 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک20627 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41061 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 41421

زن و مرددیتا- ICT مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات  زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی41440 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 60125 زن و مرد معماري60190 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد سروستان - 70402278 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40134 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع الستیک40573 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40782 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41415 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41418 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41426 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41432 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41433 زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد شیراز - 70402163 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آمار30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30801 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41432 4143928              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی زن و مرد مهندسی شهرسازي60125 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز کوارفارس - 70402536 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق  زن و مرد معماري41421 واحد صفاشهر - 60206387 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد حسابداري20312 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی شهرسازي41421 زن و مرد معماري60205 واحد فسا - 60206134 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  دولتی20627 زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی فناوري برق مترو40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40569 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41430 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50305 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50401 زن و مرد ارتباط تصویري50679 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 60140 زن و مرد معماري60190 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 70402

زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزيمرکز ششده و قره بالغ - 589 واحد فیروزآباد - 50303129 زن و مرد مهندسی بهداشت محیط زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی10711 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد آمار30111 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی30801 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50305 مرکز فراشبند - 50679482 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21207 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 مرکز قیروکارزین - 41415483 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 مرکز میمند - 41426557 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد کازرون - 70402152 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  دولتی20627 زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 2140329              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد آموزش علوم تجربی زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41433 زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد الرستان - 70402155 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  دولتی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41061 زن و مرد مهندسی آبیاري41435 زن و مرد معماري50301 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز خنج - 70402255 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21207 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41061 مرکز گراش - 70402505 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق  زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 41421 واحد المرد - 60190243 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد ایمنی صنعتی و محیط کار40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40323 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 41421

زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 41432 زن و مرد معماري60190 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد مرودشت - 70402198 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مردسد و شبکه-  مهندسی فناوري عمران 40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40571 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41430 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50305 زن و مرد معماري50679 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد نورآباد ممسنی - 70402292 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد نی ریز - 70402209 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 4106130              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک  زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41417 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مرد معماري41433 مرکز آباده طشک - 60206512 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 واحد بوئین زهرا - 299استان قزوین21301 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی فناوري برق مترو40134 زن و مردسد و شبکه-  مهندسی فناوري عمران 40569 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40571 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41415 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41420 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41432 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41433 زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي41439 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50303 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50401 زن و مرد معماري50679 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد تاکستان - 70402170 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 21413

زن و مرد آموزش ریاضی زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مرد مهندسی آبیاري41439 زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي50301 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50303 زن و مردمحیط زیست-  مهندسی منابع طبیعی 50305 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50562 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 50679 زن و مرد معماري60190 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 مرکز آوج - 70402601 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41061 واحد قزوین - 41430214 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد ایمنی صنعتی و محیط کار40134 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع الستیک40323 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40782 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41061 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41426 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41428 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مرد ارتباط تصویري41439 زن و مرد مهندسی شهرسازي60140 زن و مرد معماري60205 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 7040231              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته مرکز شال - 609 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 41432 زن و مرد مهندسی شهرسازي60190 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد قم - 154استان قم70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 41061 زن و مرد معماري60190 واحد بیجار - 342استان کردستان60206 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد سقز - 70402271 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 21403

زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41435 زن و مرد معماري50305 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد سنندج - 70402110 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 زن و مرد آمار30537 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30801 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مرد مهندسی آبیاري41435 زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي50301 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50303 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50307 زن و مردشیالت-  مهندسی منابع طبیعی 50401 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی50559 زن و مرد ارتباط تصویري60125 زن و مرد معماري60140 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 7040232              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته واحد قروه - 302 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد مریوان - 70402537 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد حسابداري20627 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مرد معماري41439 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد انار - 273استان کرمان70402 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مرد معماري41433 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 70138

زن و مرد مهندسی اجرایی عمران واحد بافت - 70402221 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد آموزش علوم تجربی20627 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41417 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی41421 زن و مردمرتع و آبخیزداري-  مهندسی منابع طبیعی 50307 زن و مرد معماري50565 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد بردسیر - 70402226 زن و مرد حسابداري زن و مرد آموزش ریاضی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30111 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41414 زن و مرد معماري41426 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد بم - 70402240 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد حسابداري20422 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مردزراعت-  مهندسی تولیدات گیاهی 41421 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50338 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50401 زن و مرد معماري50679 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد جیرفت - 70402122 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 3011133              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد آموزش علوم تجربی زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مردباغبانی-  مهندسی تولیدات گیاهی41421 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50333 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50401 زن و مرد معماري50679 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد رفسنجان - 70402194 زن و مردحقوق ثبتی-  کارشناسی حرفه اي حقوق  زن و مرد مدیریت  دولتی20882 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41430 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50401 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 50679 زن و مرد معماري60190 مرکز بهرمان - 60206413 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد معماري20627 واحد زرند - 60206211 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی20627 زن و مرد کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی21724 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 30537 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41417 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41435 زن و مرد معماري50305 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز کوهبنان - 70402478 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41417 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41421 واحد سیرجان - 70402203 زن و مرد مدیریت  دولتی زن و مرد حسابداري21210 21301

زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مرد مهندسی شهرسازي41432 زن و مرد معماري60205 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد شهربابک - 70402210 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی10602 زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد آموزش ریاضی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41414 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41417 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41418 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی شهرسازي41421 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد کرمان - 70402108 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی41414 زن و مرد ارتباط تصویري60125 6014034              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک  زن و مرد مهندسی شهرسازي60190 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد کهنوج - 70402253 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  دولتی20627 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد آموزش ریاضی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی41430 زن و مرد معماري50307 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد اسالم آبادغرب - 282استان کرمانشاه70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد حسابداري20312 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41417 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد صحنه - 70402281 زن و مرد حسابداري زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41061 زن و مرد معماري41430 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 70402

واحد کرمانشاه - 192 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانی21413 زن و مرد آموزش ریاضی21724 زن و مرد آمار30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30801 زن و مردماشین آالت راه سازي و راهداري-  مهندسی فناوري مکانیک 40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40574 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی آبیاري41426 زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي50301 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50303 زن و مردباغبانی-  مهندسی تولیدات گیاهی50307 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50333 زن و مردشیالت-  مهندسی منابع طبیعی 50401 زن و مرد ارتباط تصویري50559 زن و مرد مهندسی شهرسازي60140 زن و مرد معماري60205 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 مرکز روانسر - 70402588 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مردحقوق ثبتی-  کارشناسی حرفه اي حقوق 20312 زن و مرد حسابداري20882 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز سنقروکلیائی - 70402385 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 4106135              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک  زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مردمخابرات نوري- ICT مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 41421 زن و مرد معماري41438 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز قصرشیرین - 70402458 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز گیالن غرب - 70402499 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد حسابداري20312 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41061 مرکز هرسین - 70402647 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41414 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مرد معماري41433 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد کنگاور - 70402312 زن و مرد مدیریت  دولتی زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مهندسی صنایع نساجی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40839 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی آبیاري41430 زن و مرد حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوخت50301 زن و مرد معماري60191 60206

زن و مرد مهندسی اجرایی عمران واحد دهدشت - 293استان کهگیلویه وبویراحمد70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد حسابداري20422 زن و مرد آموزش ریاضی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد یاسوج - 70402120 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی41430 زن و مردباغبانی-  مهندسی تولیدات گیاهی50307 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50333 زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد گچساران - 70402149 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  صنعتی20312 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21403 زن و مرد ایمنی صنعتی و محیط کار30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40323 4106136              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک  زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41432 زن و مرد معماري41433 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد آزادشهر - 186استان گلستان70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردتولید و فرآوري محصوالت زنبور عسل-  مهندسی فناوري دامپروري 41430 زن و مرد کارشناسی حرفه اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی50151 زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي50166 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50303 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مرد تکثیر و پرورش آبزیان50307 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50330 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران50679 مرکز کالله - 70402493 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي41421 زن و مردزراعت-  مهندسی تولیدات گیاهی 50303 زن و مردمحیط زیست-  مهندسی منابع طبیعی 50338 50562

زن و مرد مهندسی اجرایی عمران واحد بندرگز - 70402393 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرددیتا- ICT مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 41430 زن و مرد تکثیر و پرورش آبزیان41440 زن و مردشیالت-  مهندسی منابع طبیعی 50330 زن و مرد معماري50559 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد علی آبادکتول - 70402184 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مردرسانه-  مهندسی فناوري اطالعات 40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر41060 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41432 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی41433 زن و مرد ارتباط تصویري60125 زن و مرد معماري60140 زن و مرد کارشناسی حرفه اي مرمت و احیاء بناهاي تاریخی60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60261 واحد مینودشت - 70402333 زن و مرد حسابداري زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 4013437              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مردسد و شبکه-  مهندسی فناوري عمران  زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40571 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 41435 زن و مرد مهندسی شهرسازي60190 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد گرگان - 70402173 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  دولتی20627 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21210 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مرد کارشناسی حرفه اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی41061 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50166 زن و مردمحیط زیست-  مهندسی منابع طبیعی 50305 زن و مرد معماري50562 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 مرکز آق قال - 70402635 زن و مرد حسابداري زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 مرکز بندر ترکمن - 41061653 زن و مرد حسابداري مرکز کردکوي - 21301598 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مرد معماري41435 60206

زن و مرد مهندسی اجرایی عمران مرکز گالیکش - 70402599 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21207 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مرد معماري41061 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز گمیشان - 70402574 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردشیالت-  مهندسی منابع طبیعی 41061 زن و مرد معماري50559 واحد گنبدکاووس - 60206274 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41421 زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد آستارا - 164استان گیالن70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مردسد و شبکه-  مهندسی فناوري عمران 30537 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 40571 4141438              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41415 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41435 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مرد تکثیر و پرورش آبزیان50307 زن و مردچوب شناسی و صنایع چوب-  مهندسی منابع طبیعی 50330 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50572 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران50679 واحد آستانه اشرفیه - 70402546 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد حسابداري20312 زن و مرد آموزش علوم تجربی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مرد معماري41435 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد بندرانزلی - 70402286 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مردشیالت-  مهندسی منابع طبیعی 41435 زن و مرد مهندسی شهرسازي50559 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد تالش - 70402314 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردشیالت-  مهندسی منابع طبیعی 41061 50559

واحد رشت - 117 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41430 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50307 زن و مرد معماري50679 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 زیبا کنار- مرکز لشت نشا  - 70402550 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41433 زن و مرد معماري41439 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز ماسال - 70402502 زن و مرد حسابداري زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران21413 واحد رودبار - 70402296 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 4142139              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد رودسر - 70402275 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد آموزش ریاضی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مردسد و شبکه-  مهندسی فناوري عمران 40134 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40571 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد صومعه سرا - 70402532 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مرد معماري41435 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد فومن و شفت - 70402395 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41414 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی41430 زن و مرد معماري60125 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسیواحد الهیجان - 70402202 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41435 زن و مردشیالت-  مهندسی منابع طبیعی 50401 زن و مردمحیط زیست-  مهندسی منابع طبیعی 50559 زن و مردجنگلداري-  مهندسی منابع طبیعی 50562 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی50564 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 60125 زن و مرد معماري60190 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 مرکز سیاهکل - 70402477 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41430 زن و مرد مهندسی فناوري آسانسور و باالبرهاواحد لنگرود - 70402484 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40570 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 4141940              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات  زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41432 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41433 زن و مرد معماري41439 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد الیگودرز - 245استان لرستان70402 زن و مرد حسابداري زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري راه آهن40134 زن و مردماشین آالت راه سازي و راهداري-  مهندسی فناوري مکانیک 40567 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40574 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41417 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41439 زن و مرد معماري50401 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد بروجرد - 70402112 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانی21413 زن و مرد آموزش ریاضی21724 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 30537

زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک زن و مرد ایمنی صنعتی و محیط کار40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40323 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41426 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41439 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مردمرتع و آبخیزداري-  مهندسی منابع طبیعی 50307 زن و مرد مهندسی شهرسازي50565 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز اشترینان - 70402634 زن و مرد حسابداري واحد خرم آباد - 21301148 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41421 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41432 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50305 زن و مرد معماري50679 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز پلدختر - 70402578 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41430 7040241              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته مرکز سلسله - 277 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41421 مرکز کوهدشت - 70402382 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی20627 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41421 واحد دورود - 70402248 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد ایمنی صنعتی و محیط کار40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40323 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41432 زن و مرد معماري41439 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 آملی... واحد آیت ا - 260استان مازندران70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  صنعتی20312 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 41414

زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي  زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41418 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41430 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41432 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41439 زن و مرد ارتباط تصویري50401 زن و مرد معماري60140 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد بابل - 70402156 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد آموزش راهنمایی و مشاوره21413 زن و مرد کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانی21610 زن و مرد آموزش ریاضی21724 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد آمار30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30801 زن و مرد کارشناسی حرفه اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی41061 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50166 زن و مرد تکثیر و پرورش آبزیان50307 زن و مرد معماري50330 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد بهشهر - 70402346 زن و مرد مدیریت  دولتی زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21210 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 6020642              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی اجرایی عمران مرکز گلوگاه - 70402607 زن و مردرسانه-  مهندسی فناوري اطالعات  زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41060 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 واحد تنکابن - 41430159 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانی21403 زن و مرد ایمنی صنعتی و محیط کار21724 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40323 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41426 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41435 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مرد تکثیر و پرورش آبزیان50307 زن و مردشیالت-  مهندسی منابع طبیعی 50330 زن و مردمحیط زیست-  مهندسی منابع طبیعی 50559 زن و مردجنگلداري-  مهندسی منابع طبیعی 50562 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50564 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 50679 زن و مرد معماري60190 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد جویبار - 70402344 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20312 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 41439

زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50303 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50305 زن و مردشیالت-  مهندسی منابع طبیعی 50401 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50559 زن و مرد معماري50679 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد چالوس - 70402158 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  دولتی20627 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر30537 زن و مرد کارشناسی حرفه اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی41061 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50166 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مردگوشت و فرآورده هاي گوشتی-  مهندسی فناوري صنایع غذایی 50307 زن و مردجنگلداري-  مهندسی منابع طبیعی 50450 زن و مرد معماري50564 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد رامسر - 70402414 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 41435 زن و مرد معماري60190 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد ساري - 70402208 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 2042243              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  دولتی20627 زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد آموزش راهنمایی و مشاوره21413 زن و مرد آموزش ریاضی21610 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد ارتباط تصویري41430 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 60140 زن و مرد معماري60190 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد سوادکوه - 70402279 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 21301 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41417 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41433 زن و مرد کارشناسی حرفه اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی41435 زن و مرد تکثیر و پرورش آبزیان50166 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50330 زن و مردشیالت-  مهندسی منابع طبیعی 50401 زن و مردمحیط زیست-  مهندسی منابع طبیعی 50559 زن و مردجنگلداري-  مهندسی منابع طبیعی 50562 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50564 زن و مرد معماري50679 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز شیرگاه - 70402496 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 41415

زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل  زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مرد معماري41433 واحد قائم شهر - 60206107 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی صنایع نساجی40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40839 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41417 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مرد مهندسی آبیاري41433 زن و مرد مهندسی ماشین  هاي  کشاورزي50301 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50303 زن و مرد مهندسی  تولیدات  دامی50305 زن و مرد تکثیر و پرورش آبزیان50307 زن و مردشیالت-  مهندسی منابع طبیعی 50330 زن و مردمحیط زیست-  مهندسی منابع طبیعی 50559 زن و مردمرتع و آبخیزداري-  مهندسی منابع طبیعی 50562 زن و مرد حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوخت50565 زن و مرد معماري60191 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد نکا - 70402311 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21413 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 4013444              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی فناوري برق مترو زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40569 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41421 زن و مرددیتا- ICT مهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 41435 زن و مرد معماري41440 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد نور - 70402239 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41421 زن و مردمرتع و آبخیزداري-  مهندسی منابع طبیعی 50401 زن و مرد مهندسی شهرسازي50565 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز محمودآباد - 70402464 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مردرسانه-  مهندسی فناوري اطالعات 21403 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر41060 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد نوشهر - 70402539 زن و مرد حسابداري زن و مرد ایمنی صنعتی و محیط کار21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40323 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 60206

زن و مرد مهندسی اجرایی عمران واحد آشتیان - 199استان مرکزي70402 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد حسابداري20312 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران50305 واحد اراك - 70402121 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانی21413 زن و مرد آموزش ریاضی21724 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41061 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41426 زن و مرد مهندسی آبیاري41433 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی50301 زن و مردمرتع و آبخیزداري-  مهندسی منابع طبیعی 50305 زن و مرد حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوخت50565 زن و مرد معماري60191 زن و مرد بازیافت60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70146 مرکز آستانه - 70402513 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41414 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41418 4143945              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد معماري زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیمرکز شازند - 60206498 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق40134 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 مرکز مهاجران - 41421126 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41061 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 واحد تفرش - 41433247 زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد جاسب - 70402340 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41419 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41430 زن و مرد معماري41439 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد خمین - 70402262 زن و مرد مدیریت  صنعتی زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41061 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 41430

زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران  زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41435 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 41439 زن و مرد معماري60190 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد دلیجان - 70402495 زن و مرد حسابداري زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 21301 زن و مرد معماري41421 واحد زرندیه - 60206528 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد معماري41421 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد ساوه - 70402181 زن و مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی10602 زن و مرد مدیریت  دولتی20312 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41426 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41433 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41439 واحد فراهان - 70402244 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41414 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41430 واحد کمیجان - 70402347 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی 2062746              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مدیریت  بازرگانی زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41415 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مرد معماري41433 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد محالت - 70402200 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مترجمی  زبان  انگلیسی20312 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20315 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41417 زن و مردباغبانی-  مهندسی تولیدات گیاهی41430 زن و مردزراعت-  مهندسی تولیدات گیاهی 50333 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 50338 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50401 زن و مرد معماري50679 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر60206 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران70138 واحد نراق - 70402185 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد مترجمی  زبان  انگلیسی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20315 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 زن و مردزراعت-  مهندسی تولیدات گیاهی 41421 50338

زن و مرد سخت افزار کامپیوتر واحد بستک و جناح - 809استان هرمزگان70138 زن و مرد حسابداري واحد بندر جاسک - 21301521 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد سخت افزار کامپیوتر21301 واحد بندرعباس - 70138114 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد آموزش ریاضی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد تکثیر و پرورش آبزیان41061 زن و مردمرتع و آبخیزداري-  مهندسی منابع طبیعی 50330 زن و مرد معماري50565 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد بندرلنگه - 70402285 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش ریاضی21403 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مرد معماري41433 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد پارسیان - 70402460 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 4142147              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی فناوري صنایع شیمیایی زن و مرد معماري41426 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد حاجی آباد - 70402380 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41061 زن و مرد معماري50305 واحد رودان - 60206383 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41430 زن و مردزراعت-  مهندسی تولیدات گیاهی 50305 زن و مرد معماري50338 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد قشم - 70402217 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مرد تکثیر و پرورش آبزیان41061 زن و مردشیالت-  مهندسی منابع طبیعی 50330 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی50559 زن و مرد معماري60125 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز جزیره هرمز - 70402459 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مرد معماري41061 مرکز آموزش بین المللی قشم - 60206597 زن و مرد مدیریت  بازرگانی 21207

مرکز بین المللی کیش- واحد تهران جنوب  - 850 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر مرکز آموزش بین المللی کیش - 41061619 زن و مرد حسابداري زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 21301 زن و مرد معماري41421 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد میناب - 70402381 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20312 زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد آموزش ریاضی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30111 زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41414 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مرد معماري41435 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد اسدآباد - 469استان همدان70402 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21403 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو40134 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد تویسرکان - 70402167 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد آموزش علوم تجربی21413 3053748              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد آمار زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30801 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41415 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مرد معماري41430 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد مالیر - 70402196 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد مدیریت  دولتی21207 زن و مرد مدیریت  صنعتی21210 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک21413 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی شهرسازي41061 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز سامن - 70402542 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی شهرسازي21301 واحد همدان - 60205171 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش دینی و عربی20312 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  بازرگانی20627 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد کارشناسی حرفه اي علوم کتابداري و اطالع رسانی21413 زن و مرد آموزش ریاضی21724 زن و مرد آموزش علوم تجربی30111 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41430 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41439 50401

زن و مردمحیط زیست-  مهندسی منابع طبیعی  زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی50562 زن و مرد مهندسی شهرسازي60125 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز بهار - 70402519 زن و مرد حسابداري زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41421 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مرد معماري41435 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز کبودرآهنگ - 70402535 زن و مرد مدیریت  دولتی زن و مرد حسابداري21210 زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21403 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41061 مرکز نهاوند - 41421398 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 واحد ابرکوه - 259استان یزد41061 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد حسابداري20312 زن و مرد آمار21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30801 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40134 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مردعلوم  و صنایع  غذایی-  مهندسی کشاورزي 41421 زن و مرد معماري50401 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد اردکان - 70402283 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 2141349              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال /  رشته زن و مرد آموزش علوم تجربی زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 30537 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41417 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41430 واحد اشکذر - 70402317 زن و مرد مدیریت  دولتی زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد آموزش راهنمایی و مشاوره21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21610 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41415 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی41421 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 60125 واحد بافق - 60190223 زن و مرد مدیریت  صنعتی زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مردتاسیسات حرارتی و برودتی-  مهندسی فناوري مکانیک 41061 زن و مرداستخراج معادن زیرزمینی-  مهندسی فناوري معدن 41414 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41417 زن و مرد مهندسی فناوري طراحی و نقشه کشی صنعتی41421 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41428 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41430 زن و مردقالبسازي-  مهندسی فناوري ساخت و تولید 41433 زن و مرد معماري41439 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد بهاباد - 70402518 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی واحد تفت - 20627201 زن و مرد حسابداري زن و مرد تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21413 زن و مرد مهندسی فناوري مکانیک خودرو41061 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 41430 زن و مرد مهندسی شهرسازي41435 زن و مرد معماري60205 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد مهریز - 70402316 زن و مرد حسابداري زن و مردمدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی21301 21403

زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک زن و مرد مهندسی فناوري بهره برداري نیروگاه40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40573 زن و مرد مهندسی فناوري شبکه هاي انتقال برق41061 زن و مردابزار دقیق-  مهندسی فناوري کنترل 41415 زن و مردسوئیچ هاي شبکه ثابت-  مهندسی فناوري مخابرات 41419 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41420 زن و مردماشین افزار-  مهندسی فناوري مکانیک 41421 زن و مرد معماري41433 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 واحد میبد - 70402179 زن و مرد آموزش  زبان  انگلیسی زن و مرد آموزش ریاضی20312 زن و مردنقشه برداري-  مهندسی فناوري عمران 30111 زن و مرد مهندسی  تولیدات  گیاهی41435 زن و مردمحیط زیست-  مهندسی منابع طبیعی 50305 زن و مردمرتع و آبخیزداري-  مهندسی منابع طبیعی 50562 زن و مرد تولید و بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر50565 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران50679 واحد یزد - 70402105 زن و مرد آموزش دینی و عربی زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی20422 زن و مرد مدیریت  صنعتی20627 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد آموزش علوم تجربی21301 زن و مرد مهندسی تکنولوژي الکترونیک30537 زن و مرد مهندسی صنایع نساجی40134 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر40839 زن و مردذوب فلزات-  مهندسی فناوري متالورژي 41061 زن و مردقدرت-  مهندسی تکنولوژي برق 41418 زن و مرد مهندسی فناوري جوش41421 زن و مرد هنرهاي تجسمی ـ نقاشی41432 زن و مرد ارتباط تصویري60125 زن و مردتصویرسازي-  کارشناسی حرفه اي گرافیک 60140 زن و مرد حرفه اي طراحی و تکنولوژي دوخت60190 زن و مرد معماري60191 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران60206 مرکز خاتم - 70402465 زن و مرد آموزش و پرورش ابتدایی زن و مرد حسابداري20627 زن و مرد مهندسی نرم افزار کامپیوتر21301 زن و مرد مهندسی اجرایی عمران41061 7040250              www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز


