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فصل دوم1 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

   گروه آزمايشي علوم تجربيهاي تحصيلي رشته
  خيلي مهم: اتتذكر

و  هـا دانشـگاه  و ظرفيـت مـازاد   پـرديس خـودگردان   سهميه مناطق محروم، ، نوبت دوم (شبانه)،هاي روزانهداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره-1
و ايـن دفترچـه راهنمـا    فصل دوم ابتداي در مهم گروه پزشكي مندرج ضوابط و از  اولدر فصل ها اين دورهاز نحوه پذيرش دانشجو در مؤسسات آموزش عالي، 

(مندرج در سايت اين سـازمان)   هادر بخش پيوستاز شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي همچنين 
مطلع گردند.نيز 

نماينـد، از ارائـه   اقدام به پـذيرش دانشـجو مـي    1398هاي نوبت دوم (شبانه) كه در آزمون سراسري سال ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دورهدانشگاه-2
باشند. لذا به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) بطور جـد معذور ميرفاهي به  تسهيالتخوابگاه و يا اسكان دانشجويي، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 

شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته/ شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند.داوطلبان توصيه مي
  

بروجرد -دانشگاه آيت اله بروجردي 

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل دوره تحصيلي
مرد زن دوم اول

مرد   زن - 14 اقتصاد روزانه 35001
مرد زن - 5 اقتصاد نوبت دوم 35002

دانشگاه اراك
مرد   زن 60 - زيست شناسي جانوري روزانه 31501

مرد زن - 50 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31502
مرد زن - 15 اقتصاد روزانه 35003
مرد زن - 13 روانشناسي روزانه 35004
مرد زن - 48 شيمي كاربردي روزانه 35005
مرد زن 48 - شيمي محض روزانه 35006

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  9 9 - 18 علوم ورزشي روزانه 35007
مرد زن - 13 مديريت صنعتي روزانه 35008

دانشگاه اردكان
مرد   زن - 30 دامپزشكيكارداني  روزانه 31503

مرد زن - 8 اقتصاد روزانه 35009
مرد زن - 7 روانشناسي روزانه 35010
مرد زن - 8 مديريت دولتي روزانه 35011
مرد زن - 10 كارداني دامپزشكي نوبت دوم 31504
مرد زن - 2 اقتصاد نوبت دوم 35012
مرد زن - 2 روانشناسي نوبت دوم 35013
مرد زن - 2 مديريت دولتي نوبت دوم 35014

دانشگاه اروميه
مرد   زن - 40 دكتري عمومي دامپزشكي روزانه 31505

مرد زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31506
مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31507
مرد زن - 15 اقتصاد روزانه 35015
مرد زن - 15 حسابداري روزانه 35016
مرد زن - 13 روانشناسي روزانه 35017
مرد زن 44 - شيمي كاربردي روزانه 35018

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  8 8 16 - علوم ورزشي روزانه 35019
مرد زن - 15 مديريت بازرگاني روزانه 35020
مرد زن - 15 مديريت دولتي روزانه 35021
مرد زن 40 - دكتري عمومي دامپزشكي نوبت دوم 31508

دانشگاه اصفهان
مرد   زن - 50 زمين شناسي روزانه 31509

مرد زن - 30 زيست شناسي جانوري روزانه 31510
مرد زن - 20 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31511
مرد زن - 30 زيست شناسي گياهي روزانه 31512
مرد زن - 20 ميكروبيولوژي روزانه 31513
مرد زن - 17 اقتصاد روزانه 35022
مرد زن - 13 حسابداري روزانه 35023
مرد زن - 10 روانشناسي روزانه 35024
مرد زن - 28 شيمي كاربردي روزانه 35025
مرد زن - 28 شيمي محض روزانه 35026
مرد زن - 9 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35027

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  زن - - 6 علوم ورزشي روزانه 35028
هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  - مرد - 6 علوم ورزشي روزانه 35029

مرد زن - 9 مديريت بازرگاني روزانه 35030
مرد زن - 9 مديريت دولتي روزانه 35031
مرد زن - 9 مديريت صنعتي روزانه 35032
مرد زن - 10 زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31514
مرد زن - 10 ميكروبيولوژي نوبت دوم 31515
مرد زن - 8 اقتصاد نوبت دوم 35033
مرد زن - 7 حسابداري نوبت دوم 35034
مرد زن - 7 روانشناسي نوبت دوم 35035
مرد زن - 2 شناسيعلم اطالعات و دانش  نوبت دوم 35036

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  زن - - 4 علوم ورزشي نوبت دوم 35037
هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  - مرد - 4 علوم ورزشي نوبت دوم 35038

مرد زن - 3 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35039
مرد زن - 3 مديريت دولتي نوبت دوم 35040
مرد زن - 3 مديريت صنعتي نوبت دوم 35041
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فصل دوم2 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  دانشگاه اطالعات و امنيت ملي

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل دوره تحصيلي
مرد زن دوم اول

پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه (اسامي چند برابر ظرفيت 
انتخاب رشته، استخراج و براي ها پس از اتمام مرحله متقاضيان اين رشته

انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش به دانشگاه ارسال خواهد شد. 
هماهنگي در خصوص دعوت به مصاحبه و ساير مراحل گزينش رأساً از 

  سوي دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد)

مرد - 15 - امنيت اطالعات روزانه  36901
مرد - 15 - 36902  امنيت اقتصادي روزانه
مرد - 15 - 36903  امنيت بين الملل روزانه
مرد - 15 - 36904  امنيت نرم روزانه
مرد - 15 - 36905  پژوهشگري امنيت روزانه
مرد - 45 - 36906  حفاظت اطالعات روزانه
مرد - 15 - 36907  ضد تروريسم روزانه
مرد - 15 - 36908  علوم فني امنيت روزانه
مرد - 15 - 36909  فناوري اطالعات و ارتباطات روزانه
-  مرد 15  - 36910  مديريت اطالعات و ارتباطات روزانه

  تهران –دانشگاه الزهرا (س) (ويژه خواهران) 
  - زن - 43 زيست شناسي گياهي روزانه 31516

- زن - 34 زيست فناوري روزانه 31517
- زن - 43 ميكروبيولوژي روزانه 31518
- زن - 18 اقتصاد روزانه 35042
- زن - 7 حسابداري روزانه 35043
- زن - 7 روانشناسي روزانه 35044
- زن - 32 شيمي محض روزانه 35045
- زن - 10 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35046

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  زن - - 16 علوم ورزشي روزانه 35047
- زن - 7 مديريت بازرگاني روزانه 35048
- زن 7 - مديريت مالي روزانه 35049
- زن 48 - شيمي كاربردي نوبت دوم 35050

دانشگاه ايالم
مرد   زن - 25 بهداشت مواد غذايي روزانه 31519

مرد زن - 20 زيست فناوري روزانه 31520
مرد زن - 25 دامپزشكيعلوم آزمايشگاهي  روزانه 31521
مرد زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31522
مرد زن - 25 كارداني دامپزشكي روزانه 31523
مرد زن - 9 اقتصاد روزانه 35051
مرد زن - 9 حسابداري روزانه 35052

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  5 5 - 10 علوم ورزشي روزانه 35053
مرد زن - 9 مديريت بازرگاني روزانه 35054
مرد زن - 10 بهداشت مواد غذايي نوبت دوم 31524
مرد زن - 15 زيست فناوري نوبت دوم 31525
مرد زن - 10 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي نوبت دوم 31526
مرد زن - 15 كارداني دامپزشكي نوبت دوم 31527
مرد زن - 3 اقتصاد نوبت دوم 35055
مرد زن - 3 حسابداري نوبت دوم 35056
مرد زن - 3 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35057

دانشگاه بجنورد
مرد   زن - 18 اقتصاد روزانه 35058

مرد زن - 18 حسابداري روزانه 35059
مرد زن - 13 روانشناسي روزانه 35060
مرد زن - 15 مديريت بازرگاني روزانه 35061

دانشگاه بزرگمهر قاينات
مرد   زن - 15 حسابداري روزانه 35062

مرد زن - 3 حسابداري نوبت دوم 35063
همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه بر اساس رتبه مرد زن - 35 بهداشت مواد غذايي روزانه 31528
هاي برتر در هر رشتهخوابگاه بر اساس رتبهاولويت واگذاري  مرد زن - 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31529

هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه بر اساس رتبه مرد زن - 35 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي روزانه 31530
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه بر اساس رتبه مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31531
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه بر اساس رتبه مرد زن - 40 كارداني دامپزشكي روزانه 31532
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه بر اساس رتبه مرد زن - 12 اقتصاد روزانه 35064

هاي برتر در هر رشتهرتبه اولويت واگذاري خوابگاه بر اساس مرد زن - 12 حسابداري روزانه 35065
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه بر اساس رتبه مرد زن - 10 روانشناسي روزانه 35066
هاي برتر در هر رشتهاولويت واگذاري خوابگاه بر اساس رتبه مرد زن - 28 شيمي كاربردي روزانه 35067

هاي برتر در هر رشتهواگذاري خوابگاه بر اساس رتبهاولويت  مرد زن - 36 شيمي محض روزانه 35068
اولويت واگذاري  - ها بخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 

هاي برتر در هر رشتهخوابگاه بر اساس رتبه 6 6 - 12 علوم ورزشي روزانه 35069
دانشكده علوم و صنايع غذايي بهار)همدان (محل تحصيل  -دانشگاه بوعلي سينا 

به دانشجويان غير بومي خوابگاه تعلق خواهد گرفت. امكان مهمان و يا 
اولويت  - انتقال به دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد

  هاي برتر در هر رشتهواگذاري خوابگاه بر اساس رتبه
زن مرد - 20 ي)علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورز روزانه 31533

همدان (محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن) -دانشگاه بوعلي سينا 
امكان مهمان و انتقال از دانشكده مديريت و حسابداري رزن به 

اولويت واگذاري خوابگاه بر  - دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد
  هاي برتر در هر رشتهاساس رتبه

- مرد - 9 مديريت بازرگاني روزانه 35070

امكان مهمان و انتقال از دانشكده مديريت و حسابداري رزن به 
اولويت واگذاري خوابگاه بر  - دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد

هاي برتر در هر رشتهاساس رتبه
- مرد - 9 مديريت صنعتي روزانه 35071

عدم تخصيص خوابگاه و همچنين عدم امكان مهماني و انتقال به 
پرديس اصلي دانشگاه - مرد - 6 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35072

عدم تخصيص خوابگاه و همچنين عدم امكان مهماني و انتقال به 
پرديس اصلي دانشگاه - مرد - 6 مديريت صنعتي نوبت دوم 35073
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فصل دوم3 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  دانشگاه بيرجند
جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش

نيمسال عنوان رشته كدرشته 
محل

تحصيليدوره 
مرد زن دوم اول

مرد   زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31534
مرد زن - 13 روانشناسي روزانه 35074
مرد زن - 48 شيمي كاربردي روزانه 35075
مرد زن - 18 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35076

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  9 9 - 18 علوم ورزشي روزانه 35077
مرد زن - 2 روانشناسي نوبت دوم 35078
مرد زن - 6 علم اطالعات و دانش شناسي نوبت دوم 35079

  قزوين –دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
مرد   زن - 7 حسابداري روزانه 35080

مرد زن - 7 روانشناسي روزانه 35081
مرد زن - 24 شيمي محض روزانه 35082

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  4 4 8 - علوم ورزشي روزانه 35083
مرد زن - 7 مديريت صنعتي روزانه 35084

دانشگاه تبريز
مرد   زن - 30 دكتري عمومي دامپزشكي روزانه 31535

مرد زن - 30 بهداشت و بازرسي گوشت روزانه 31536
مرد زن - 30 زيست شناسي جانوري روزانه 31537
مرد زن - 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31538
مرد زن - 30 زيست شناسي گياهي روزانه 31539
مرد زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31540
مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31541
مرد زن - 20 مهندسي فضاي سبز روزانه 31542
مرد زن - 16 اقتصاد روزانه 35085
مرد زن - 16 اقتصاد كشاورزي روزانه 35086
مرد زن - 7 روانشناسي روزانه 35087
مرد زن 24 - شيمي كاربردي روزانه 35088
مرد زن - 24 شيمي محض روزانه 35089
مرد زن - 11 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35090

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  3 6 - 9 علوم ورزشي روزانه 35091
مرد زن - 11 گردشگري روزانه 35092
مرد زن - 20 دكتري عمومي دامپزشكي نوبت دوم 31543
مرد زن - 20 بهداشت و بازرسي گوشت نوبت دوم 31544
مرد زن - 20 زيست شناسي جانوري نوبت دوم 31545
مرد زن - 20 شناسي سلولي و مولكوليزيست  نوبت دوم 31546
مرد زن - 20 زيست شناسي گياهي نوبت دوم 31547
مرد زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) نوبت دوم 31548
مرد زن - 20 گياه پزشكي نوبت دوم 31549
مرد زن - 11 اقتصاد نوبت دوم 35093
مرد زن - 16 اقتصاد كشاورزي نوبت دوم 35094
مرد زن - 5 روانشناسي نوبت دوم 35095
مرد زن 16 - شيمي كاربردي نوبت دوم 35096
مرد زن - 14 شيمي محض نوبت دوم 35097
مرد زن - 7 علم اطالعات و دانش شناسي نوبت دوم 35098

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  2 4 - 6 علوم ورزشي نوبت دوم 35099
مرد زن - 7 گردشگري نوبت دوم 35100

دانشگاه تبريز (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر)
 دانشگاهامكان انتقال از دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر به 

زن مرد  تبريز وجود ندارد. - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31550
فنّاوري هاي نوين آملدانشگاه تخصصي 

مرد   زن - 25 بهداشت مواد غذايي روزانه 31551
مرد زن - 25 بهداشت و بازرسي گوشت روزانه 31552
مرد زن - 35 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31553
مرد زن - 35 زيست فناوري روزانه 31554
مرد زن - 30 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي روزانه 31555
مرد زن - 25 كارداني دامپزشكي روزانه 31556
مرد زن - 15 بهداشت مواد غذايي نوبت دوم 31557
مرد زن - 15 زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31558
مرد زن - 15 زيست فناوري نوبت دوم 31559
مرد زن - 10 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي نوبت دوم 31560
مرد زن - 15 كارداني دامپزشكي نوبت دوم 31561

دانشگاه تهران
مرد   زن - 50 دكتري عمومي دامپزشكي روزانه 31562

مرد زن - 30 زمين شناسي روزانه 31563
مرد زن - 15 زيست شناسي جانوري روزانه 31564
مرد زن - 15 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31565
مرد زن - 20 زيست شناسي گياهي روزانه 31566
مرد زن - 15 زيست فناوري روزانه 31567
مرد زن - 20 ميكروبيولوژي روزانه 31568

  ها)(شرايط در بخش پيوست پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه
(اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب 

مراحل گزينش از طريق سايت  انجام مصاحبه و سايررشته، استخراج و براي 
اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد).

زن مرد - 12 دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي روزانه 35101

مرد زن - 18 اقتصاد روزانه 35102
مرد زن - 9 حسابداري روزانه 35103
مرد زن - 9 روانشناسي روزانه 35104
مرد زن - 18 شيمي كاربردي روزانه 35105
مرد زن - 18 شيمي محض روزانه 35106
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  دانشگاه تهران ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  9 9 - 18 علوم ورزشي روزانه 35107

مرد زن - 9 مديريت بازرگاني روزانه 35108
مرد زن - 9 مديريت دولتي روزانه 35109
مرد زن - 9 مديريت صنعتي روزانه 35110
مرد زن - 9 مديريت مالي روزانه 35111

فقط مختص اهل تسنن  -  هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط 
محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي - زن مرد - 9 فقه شافعي روزانه 35117

مرد زن - 50 دكتري عمومي دامپزشكي نوبت دوم 31569
  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

مرد   زن - 20 علوم دامي روزانه 31570
مرد زن - 20 علوم و مهندسي باغباني روزانه 31571
مرد زن - 20 علوم و مهندسي خاك روزانه 31572
مرد زن - 20 علوم و مهندسي شيالت روزانه 31573
مرد زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31574
مرد زن - 20 علوم و مهندسي محيط زيست روزانه 31575
مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31576
مرد زن - 20 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي روزانه 31577
مرد زن - 20 مهندسي صنايع مبلمان روزانه 31578
مرد زن - 20 مهندسي طبيعت روزانه 31579
مرد زن - 20 مهندسي فضاي سبز روزانه 31580
مرد زن - 16 اقتصاد كشاورزي روزانه 35112

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت)
مرد   زن - 20 داميعلوم  روزانه 31581

مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31582
مرد زن - 20 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي روزانه 31583

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
زن مرد  هاپيوست بخشتوضيحات در  - 7 حسابداري روزانه 35113
هاپيوست بخشتوضيحات در  زن مرد - 7 بازرگانيمديريت  روزانه 35114
هاپيوست بخشتوضيحات در  زن مرد - 7 مديريت دولتي روزانه 35115
هاپيوست بخشتوضيحات در  زن مرد - 7 مديريت مالي روزانه 35116

دانشگاه جهرم
مرد   زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31584

مرد زن - 13 حسابداري روزانه 35118
هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  5 5 - 10 علوم ورزشي روزانه 35119

دانشگاه جيرفت
مرد   زن - 32 شيمي كاربردي روزانه 35120

سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
مرد   زن - 50 زيست شناسي جانوري روزانه 31585

مرد زن 50 - زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31586
مرد زن - 13 روانشناسي روزانه 35121
مرد زن - 40 شيمي كاربردي روزانه 35122

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  6 6 - 12 علوم ورزشي روزانه 35123
مرد زن - 10 زيست شناسي جانوري نوبت دوم 31587
مرد زن 10 - زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31588
مرد زن - 2 روانشناسي نوبت دوم 35124
مرد زن - 8 شيمي كاربردي نوبت دوم 35125

بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مرد   زن - 12 اقتصاد روزانه 35126

مرد زن - 12 حسابداري روزانه 35127
مرد زن - 12 روانشناسي روزانه 35128
مرد زن - 18 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35129
مرد زن - 12 مديريت بازرگاني روزانه 35130
مرد زن - 12 مديريت صنعتي روزانه 35131

تهران (محل تحصيل كرج) -دانشگاه خوارزمي 
مرد   زن - 50 زمين شناسي روزانه 31589

مرد زن - 35 زيست شناسي جانوري روزانه 31590
مرد زن - 25 مولكوليزيست شناسي سلولي و  روزانه 31591
مرد زن - 35 زيست شناسي گياهي روزانه 31592
مرد زن - 25 زيست فناوري روزانه 31593
مرد زن - 4 روانشناسي روزانه 35132
مرد زن 28 - شيمي كاربردي روزانه 35133
مرد زن - 28 شيمي محض روزانه 35134
مرد زن - 6 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35135
مرد زن - 4 روانشناسي نوبت دوم 35136

تهران -دانشگاه خوارزمي 
زن مرد  محل تحصيل تهران - 15 اقتصاد روزانه 35137
محل تحصيل تهران زن مرد - 18 حسابداري روزانه 35138

محل تحصيل تهران -  هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  - مرد - 12 علوم ورزشي روزانه 35139
محل تحصيل تهران زن مرد - 7 مديريت امور بانكي روزانه 35140
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فصل دوم5 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  تهران -دانشگاه خوارزمي  ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
محل تحصيل تهران زن مرد - 7 مديريت امور گمركي روزانه 35141
محل تحصيل تهران زن مرد - 7 مديريت بيمه روزانه 35142
محل تحصيل تهران زن مرد - 18 روزانه 35143  مديريت مالي
محل تحصيل تهران زن مرد - 3 اقتصاد نوبت دوم 35144

دانشگاه دامغان
مرد   زن - 40 زيست شناسي جانوري روزانه 31594

مرد زن - 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31595
مرد زن - 14 اقتصاد روزانه 35145
مرد زن 40 - شيمي كاربردي روزانه 35146
مرد زن - 10 زيست شناسي جانوري نوبت دوم 31596
مرد زن - 10 زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31597
مرد زن - 3 اقتصاد نوبت دوم 35147
مرد زن 8 - شيمي كاربردي نوبت دوم 35148

  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
مرد   زن - 11 اقتصاد روزانه 35149

مرد زن - 9 مديريت بازرگاني روزانه 35150
مرد زن - 4 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35151

كرمانشاه -دانشگاه رازي 
مرد   زن - 40 دكتري عمومي دامپزشكي روزانه 31598

مرد زن - 30 زيست شناسي جانوري روزانه 31599
مرد زن - 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31600
مرد زن - 35 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي روزانه 31601
مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31602
مرد زن - 18 اقتصاد روزانه 35152
مرد زن - 18 حسابداري روزانه 35153
مرد زن - 12 روانشناسي روزانه 35154
مرد زن - 32 شيمي كاربردي روزانه 35155
مرد زن - 32 شيمي محض روزانه 35156
مرد زن - 12 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35157

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  زن مرد - 10 علوم ورزشي روزانه 35158
مرد زن - 20 عمومي دامپزشكيدكتري  نوبت دوم 31603
مرد زن - 15 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي نوبت دوم 31604
مرد زن - 20 گياه پزشكي نوبت دوم 31605
مرد زن - 9 حسابداري نوبت دوم 35159
مرد زن - 9 روانشناسي نوبت دوم 35160

حسابداري جوانرود)كرمانشاه (محل تحصيل دانشكده مديريت و  -دانشگاه رازي 
مرد   زن - 12 حسابداري روزانه 35161

مرد زن - 12 مديريت بازرگاني روزانه 35162
مرد زن - 12 مديريت مالي روزانه 35163

دانشگاه زابل
مرد   زن - 30 دكتري عمومي دامپزشكي روزانه 31606

مرد زن - 20 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي روزانه 31607
مرد زن - 12 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35164

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  زن مرد - 12 علوم ورزشي روزانه 35165
مرد زن - 5 دكتري عمومي دامپزشكي نوبت دوم 31608
مرد زن - 9 علم اطالعات و دانش شناسي نوبت دوم 35166

دانشگاه زنجان
مرد   زن - 30 شناسي جانوريزيست  روزانه 31609

مرد زن - 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31610
مرد زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31611
مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31612
مرد زن - 11 اقتصاد روزانه 35167
مرد زن - 10 حسابداري روزانه 35168
مرد زن - 9 روانشناسي روزانه 35169
مرد زن 40 - شيمي كاربردي روزانه 35170
مرد زن - 36 شيمي محض روزانه 35171

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  9 9 - 18 علوم ورزشي روزانه 35172
مرد زن - 9 مديريت بازرگاني روزانه 35173
مرد زن 9 - مديريت صنعتي روزانه 35174
مرد زن - 9 كارداني حسابداري روزانه 35175
مرد زن - 5 زيست شناسي جانوري نوبت دوم 31613
مرد زن - 5 زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31614
مرد زن - 15 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) نوبت دوم 31615
مرد زن - 15 گياه پزشكي نوبت دوم 31616
مرد زن - 2 اقتصاد نوبت دوم 35176
مرد زن - 2 حسابداري نوبت دوم 35177
مرد زن 9 - روانشناسي نوبت دوم 35178
مرد زن 8 - شيمي كاربردي نوبت دوم 35179
مرد زن - 8 شيمي محض نوبت دوم 35180

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  2 2 - 4 علوم ورزشي دومنوبت  35181
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  دانشگاه زنجان ادامه
جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش

نيمسال عنوان رشته كدرشته 
محل

دوره تحصيلي
مرد زن دوم اول
مرد زن - 2 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35182
مرد زن 2 - مديريت صنعتي نوبت دوم 35183
مرد زن - 3 كارداني حسابداري نوبت دوم 35184

كازرون -سلمان فارسي دانشگاه 
مرد   زن - 9 روانشناسي روزانه 35185

مرد زن - 3 روانشناسي نوبت دوم 35186
دانشگاه سمنان

مرد   زن - 50 دكتري عمومي دامپزشكي روزانه 31617
مرد زن - 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31618
مرد زن - 30 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي روزانه 31619
مرد زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31620
مرد زن - 9 اقتصاد روزانه 35187
مرد زن - 10 حسابداري روزانه 35188
مرد زن - 40 شيمي كاربردي روزانه 35189

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  6 8 - 14 علوم ورزشي روزانه 35190
مرد زن - 12 گردشگري روزانه 35191
مرد زن - 9 مديريت بازرگاني روزانه 35192
مرد زن - 9 مديريت دولتي روزانه 35193
مرد زن - 9 مديريت صنعتي روزانه 35194
مرد زن - 9 مديريت كسب و كارهاي كوچك روزانه 35195
مرد زن - 50 دكتري عمومي دامپزشكي نوبت دوم 31621
مرد زن - 20 زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31622
مرد زن - 20 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي نوبت دوم 31623
مرد زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) نوبت دوم 31624
مرد زن - 9 اقتصاد نوبت دوم 35196
مرد زن - 10 حسابداري نوبت دوم 35197
مرد زن 40 - شيمي كاربردي نوبت دوم 35198

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  3 3 - 6 علوم ورزشي نوبت دوم 35199
مرد زن - 12 گردشگري نوبت دوم 35200
مرد زن - 9 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35201
مرد زن - 9 مديريت دولتي نوبت دوم 35202
مرد زن - 9 مديريت صنعتي نوبت دوم 35203
مرد زن - 9 مديريت كسب و كارهاي كوچك نوبت دوم 35204

دانشگاه سمنان (محل تحصيل آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد)
مرد   زن - 20 كارداني دامپزشكي روزانه 31625

مرد زن - 20 كارداني دامپزشكي نوبت دوم 31626
تربيتي مهدي شهر) دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روان شناسي و علوم

مرد   زن - 9 روانشناسي روزانه 35205
مرد زن - 12 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35206
مرد زن - 9 روانشناسي نوبت دوم 35207

اسد آباد همدان -دانشگاه سيدجمال الدين اسد آبادي 
مرد   زن - 40 شيمي كاربردي روزانه 35208

زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و 
مرد   زن - 35 زيست شناسي جانوري روزانه 31627

مرد زن - 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31628
مرد زن - 12 اقتصاد روزانه 35209
مرد زن - 12 حسابداري روزانه 35210
مرد زن - 9 روانشناسي روزانه 35211
مرد زن - 32 شيمي كاربردي روزانه 35212

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  زن مرد - 9 علوم ورزشي روزانه 35213
مرد زن - 6 مديريت دولتي روزانه 35214
مرد زن - 6 مديريت كسب و كارهاي كوچك روزانه 35215
مرد زن - 6 مديريت مالي روزانه 35216
مرد زن - 10 زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31629
مرد زن - 3 اقتصاد نوبت دوم 35217
مرد زن - 3 حسابداري نوبت دوم 35218
مرد زن - 3 روانشناسي نوبت دوم 35219
مرد زن - 3 مديريت دولتي نوبت دوم 35220
مرد زن - 3 مديريت كسب و كارهاي كوچك نوبت دوم 35221
مرد زن - 3 مديريت مالي نوبت دوم 35222

تهران -دانشگاه شاهد 
  پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه

  ها)(شرايط در بخش پيوست
  

ها پس از اتمام مرحله (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته
انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از 

  طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد.)
  

مربوط به  31775تا  31771هاي داوطلبان توجه نمايند كدرشته محل
همين دفترچه  61هاي گروه پزشكي اين دانشگاه، عيناً در صفحه رشته

تهران نيز اعالم گرديده و در اين  –راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد 
 قسمت، فقط براي اطالع رساني بيشتر به داوطلبان عالقمند درج شده است.

زن مرد - 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31630
زن مرد - 40 زيست فناوري روزانه 31631
زن مرد - 18 روانشناسي روزانه 35223
زن مرد - 18 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35224
زن مرد - 15 مديريت بازرگاني روزانه 35225
زن مرد - 15 مديريت دولتي روزانه 35226
زن مرد - 18 مديريت صنعتي روزانه 35227
زن مرد - 25 پزشكي روزانه 31771
زن مرد - 20 دندانپزشكي روزانه 31772
زن مرد - 30 پرستاري روزانه 31773
زن مرد - 30 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 31774
زن مرد - 15 پزشكي ظرفيت مازاد 31775
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  دانشگاه شهركرد

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد   زن - 30 دكتري عمومي دامپزشكي روزانه 31632

مرد زن - 30 زيست شناسي جانوري روزانه 31633
مرد زن - 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31634
مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31635
مرد زن - 24 شيمي كاربردي روزانه 35228

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  5 5 - 10 علوم ورزشي روزانه 35229
مرد زن - 9 گردشگري روزانه 35230
مرد زن - 5 دكتري عمومي دامپزشكي نوبت دوم 31636
مرد زن - 5 زيست شناسي جانوري نوبت دوم 31637
مرد زن - 5 زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31638
مرد زن - 5 گياه پزشكي نوبت دوم 31639
مرد زن - 4 شيمي كاربردي نوبت دوم 35231

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  1 1 - 2 علوم ورزشي نوبت دوم 35232
مرد زن - 2 گردشگري نوبت دوم 35233

كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
مرد   زن - 35 دكتري عمومي دامپزشكي روزانه 31640

مرد زن - 25 زيست شناسي جانوري روزانه 31641
مرد زن - 20 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31642
مرد زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31643
مرد زن - 20 پزشكيگياه  روزانه 31644
مرد زن - 11 اقتصاد روزانه 35234
مرد زن - 16 اقتصاد كشاورزي روزانه 35235
مرد زن - 9 حسابداري روزانه 35236
مرد زن - 8 روانشناسي روزانه 35237
مرد زن - 24 شيمي كاربردي روزانه 35238
مرد زن - 24 شيمي محض روزانه 35239
مرد زن - 7 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35240

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  9 9 - 18 علوم ورزشي روزانه 35241
مرد زن - 10 مديريت بازرگاني روزانه 35242
مرد زن 35 - دكتري عمومي دامپزشكي نوبت دوم 31645
مرد زن - 10 زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31646
مرد زن - 5 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) نوبت دوم 31647
مرد زن - 2 اقتصاد نوبت دوم 35243
مرد زن - 2 حسابداري نوبت دوم 35244
مرد زن - 2 روانشناسي نوبت دوم 35245
مرد زن - 2 علم اطالعات و دانش شناسي نوبت دوم 35246
مرد زن - 2 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35247

كرمان (محل تحصيل مركز آموزش عالي بافت) -دانشگاه شهيد باهنر 
مرد   زن - 6 اقتصاد روزانه 35248

مرد زن - 6 حسابداري روزانه 35249
مرد زن - 6 مديريت بازرگاني روزانه 35250
مرد زن - 6 حسابداري نوبت دوم 35251
مرد زن - 6 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35252

تهران - دانشگاه شهيد بهشتي 
مرد   زن - 30 زمين شناسي روزانه 31648

مرد زن - 20 زيست شناسي جانوري روزانه 31649
مرد زن - 20 زيست شناسي دريا روزانه 31650
مرد زن - 20 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31651
مرد زن - 20 زيست شناسي گياهي روزانه 31652
مرد زن - 20 زيست فناوري روزانه 31653
مرد زن - 20 ميكروبيولوژي روزانه 31654
مرد زن - 21 اقتصاد روزانه 35253
مرد زن - 9 حسابداري روزانه 35254
مرد زن - 18 روانشناسي روزانه 35255
مرد زن - 24 شيمي كاربردي روزانه 35256
مرد زن - 24 محض شيمي روزانه 35257

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  7 7 - 14 علوم ورزشي روزانه 35258
مرد زن - 9 مديريت بازرگاني روزانه 35259
مرد زن - 9 مديريت دولتي روزانه 35260
مرد زن - 9 مديريت صنعتي روزانه 35261
مرد زن - 9 مديريت مالي روزانه 35262

اهواز -شهيد چمران دانشگاه 
مرد   زن - 90 دكتري عمومي دامپزشكي روزانه 31655

مرد زن - 22 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31656
مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31657
مرد زن - 22 ميكروبيولوژي روزانه 31658
مرد زن - 18 اقتصاد روزانه 35263
مرد زن - 12 حسابداري روزانه 35264
مرد زن - 18 روانشناسي روزانه 35265
مرد زن - 26 شيمي كاربردي روزانه 35266
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  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد زن 26 - شيمي محض روزانه 35267
مرد زن - 7 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35268

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  5 5 - 10 علوم ورزشي روزانه 35269
مرد زن - 13 مديريت بازرگاني روزانه 35270

تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
مرد   زن - 50 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31659

مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31660
مرد زن - 12 روانشناسي روزانه 35271
مرد زن - 40 شيمي كاربردي روزانه 35272
مرد زن - 40 شيمي محض روزانه 35273
مرد زن - 12 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35274

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  7 7 - 14 ورزشيعلوم  روزانه 35275
* تهران –دانشگاه شهيد مطهري 

واحد  22دانشجويان عالوه بر واحدهاي تخصصي مي بايست 
زن -  حوزوي را نيز بگذرانند. - 18 روانشناسي روزانه 35276

4 4 - 8 فقه و حقوق اسالمي روزانه 35277
مخصوص داوطلبان بومي استان يزد  زن - - 2 فقه و حقوق اسالمي روزانه 35278

مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان  - مرد - 2 فقه و حقوق اسالمي روزانه 35279
مخصوص داوطلبان بومي استان هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي، 

حراسان شمالي  3 3 - 6 فقه و حقوق اسالمي روزانه 35280
زن - - 18 فلسفه و حكمت اسالمي روزانه 35281

دانشجويان كليه واحدهاي رشته فقه و مباني حقوق اسالمي را نيز 
ميگذرانند - مرد - 18 فلسفه و كالم اسالمي روزانه 35282

واحد  22دانشجويان عالوه بر واحدهاي تخصصي مي بايست 
حوزوي را نيز بگذرانند. زن - - 18 روانشناسي نوبت دوم 35283

زن مرد - 18 فقه و حقوق اسالمي نوبت دوم 35284
پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق  هاپذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته *

  )ها مراجعه شودبخش پيوست. براي اطالع از شرايط و ضوابط به سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد
دانشگاه شيراز

  27 27 - 54 دكتري عمومي دامپزشكي روزانه 31661
مرد زن - 30 زمين شناسي روزانه 31662
مرد زن - 15 زيست شناسي جانوري روزانه 31663
مرد زن - 15 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31664
مرد زن - 20 غذايي (كشاورزي)علوم و مهندسي صنايع  روزانه 31665
مرد زن - 20 علوم و مهندسي محيط زيست روزانه 31666
مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31667
مرد زن - 9 اقتصاد روزانه 35285
8 8 - 16 اقتصاد كشاورزي روزانه 35286
مرد زن - 18 حسابداري روزانه 35287
3 3 - 6 روانشناسي روزانه 35288
مرد زن - 36 شيمي محض روزانه 35289
مرد زن - 9 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35290

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  5 5 - 10 علوم ورزشي روزانه 35291
4 5 - 9 گردشگري روزانه 35292
مرد زن - 6 مديريت بازرگاني روزانه 35293
مرد زن - 7 صنعتي مديريت روزانه 35294
2 4 - 6 هتلداري روزانه 35295

دانشگاه صنعتي اروميه
مرد   زن - 32 شيمي كاربردي روزانه 35296

دانشگاه صنعتي اصفهان
مرد   زن - 20 علوم دامي روزانه 31668

مرد زن - 20 علوم و مهندسي باغباني روزانه 31669
مرد زن - 20 علوم و مهندسي خاك روزانه 31670
مرد زن - 20 علوم و مهندسي شيالت روزانه 31671
مرد زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31672
مرد زن - 20 علوم و مهندسي محيط زيست روزانه 31673
مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31674
مرد زن - 20 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي روزانه 31675
مرد زن - 20 مهندسي طبيعت روزانه 31676
مرد زن - 24 شيمي كاربردي روزانه 35297
مرد زن - 24 شيمي محض روزانه 35298

دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
مرد   زن - 32 شيمي كاربردي روزانه 35299

بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) 
مرد   زن - 28 كاربرديشيمي  روزانه 35300

مرد زن - 4 شيمي كاربردي نوبت دوم 35301
تهران -دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

مرد   زن - 32 شيمي كاربردي روزانه 35302
دانشگاه صنعتي شاهرود

مرد   زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31677
مرد زن - 18 اقتصاد روزانه 35303
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  صنعتي شاهروددانشگاه  ادامه
جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش

نيمسال عنوان رشته كدرشته 
محل

دوره تحصيلي
مرد زن دوم اول
مرد زن - 15 حسابداري روزانه 35304

هابخش پيوستمندرج در و ضوابط شرايط  4 4 - 8 علوم ورزشي روزانه 35305
مرد زن - 18 مديريت صنعتي روزانه 35306
مرد زن - 18 اقتصاد نوبت دوم 35307
مرد زن - 15 حسابداري نوبت دوم 35308
مرد زن - 18 مديريت صنعتي نوبت دوم 35309

تهران -دانشگاه صنعتي شريف 
مرد   زن - 21 شيمي كاربردي روزانه 35310

مرد زن - 21 شيمي محض روزانه 35311
سوسنگرد -دانشگاه صنعتي شهداي هويزه 

مرد   - - 28 شيمي كاربردي روزانه 35312
تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

مرد   زن - 27 اقتصاد روزانه 35313
مرد زن - 9 حسابداري روزانه 35314
مرد زن - 4 روانشناسي روزانه 35315
مرد زن - 6 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35316
مرد زن - 4 گردشگري روزانه 35317
مرد زن - 4 مديريت بازرگاني روزانه 35318
مرد زن - 4 مديريت بيمه روزانه 35319
مرد زن - 4 مديريت دولتي روزانه 35320
مرد زن - 4 مديريت صنعتي روزانه 35321
مرد زن - 4 مديريت مالي روزانه 35322
مرد زن - 4 هتلداري روزانه 35323
مرد زن - 18 اقتصاد نوبت دوم 35324
مرد زن - 6 حسابداري نوبت دوم 35325
مرد زن - 3 روانشناسي نوبت دوم 35326
مرد زن - 3 علم اطالعات و دانش شناسي نوبت دوم 35327
مرد زن - 3 گردشگري نوبت دوم 35328
مرد زن - 3 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35329
مرد زن - 3 مديريت بيمه نوبت دوم 35330
مرد زن - 3 مديريت دولتي نوبت دوم 35331
مرد زن - 3 مديريت صنعتي نوبت دوم 35332
مرد زن - 3 مديريت مالي نوبت دوم 35333

* تهران (محل تحصيل موسسه آموزش عالي بيمه اكو) –دانشگاه عالمه طباطبايي 
زن مرد - 9 روزانه 35334 مديريت بيمه اكو
زن مرد - 9 نوبت دوم 35335 بيمه اكو مديريت

پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق  هاپذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته *
  )ها مراجعه شودضوابط به بخش پيوست . براي اطالع از شرايط وسايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد

تهران -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

مربوط به  31783تا  31776هاي داوطلبان توجه نمايند كدرشته محل
همين دفترچه  61دانشگاه، عيناً در صفحه اين هاي گروه پزشكي رشته

تهران نيز اعالم  –راهنما، تحت عنوان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 
گرديده و در اين قسمت، فقط براي اطالع رساني بيشتر به داوطلبان 

  عالقمند درج شده است.

مرد زن - 6 روانشناسي روزانه 35336
مرد زن - 7 مددكاري اجتماعي روزانه 35337
مرد زن - 2 مددكاري اجتماعي ظرفيت مازاد 35338
مرد زن - 20 اعضاي مصنوعي روزانه 31776
مرد زن - 20 فيزيوتراپي روزانه 31777
مرد زن - 25 كاردرماني روزانه 31778
مرد زن - 20 گفتار درماني روزانه 31779
مرد زن - 5 اعضاي مصنوعي ظرفيت مازاد 31780
مرد زن - 5 فيزيوتراپي ظرفيت مازاد 31781
مرد زن - 5 كاردرماني ظرفيت مازاد 31782
مرد زن - 5 گفتار درماني ظرفيت مازاد 31783

مالثاني اهواز -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
مرد   زن - 30 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31678

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مرد   زن - 30 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31679

مرد زن - 30 گياه پزشكي روزانه 31680
مرد زن - 24 اقتصاد كشاورزي روزانه 35339
مرد زن - 30 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) نوبت دوم 31681
مرد زن - 30 گياه پزشكي نوبت دوم 31682
مرد زن - 24 اقتصاد كشاورزي نوبت دوم 35340

كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم 
مرد   زن - 30 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31683

مرد زن - 30 گياه پزشكي روزانه 31684
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

مرد   زن - 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31685
مرد زن - 15 اقتصاد روزانه 35341
مرد زن - 24 شيمي محض روزانه 35342
مرد زن - 13 مديريت و بازرگاني دريايي روزانه 35343
مرد زن - 3 اقتصاد نوبت دوم 35344
مرد زن - 3 مديريت و بازرگاني دريايي نوبت دوم 35345

قرآني تهران)سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 
  9 9 - 18 علوم قرآن و حديث روزانه 35346

9 9 - 18 علوم قرآن و حديث نوبت دوم 35347
سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني دولت آباد اصفهان) -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

  9 9 - 18 علوم قرآن و حديث روزانه 35348
سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني زاهدان) -علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه 

  9 9 - 18 علوم قرآن و حديث روزانه 35349
سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني شيراز) -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

  9 9 - 18 علوم قرآن و حديث روزانه 35350
  



56          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

فصل دوم10 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  سازمان اوقاف و امور خيريه -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
9 9  محل تحصيل دانشكده علوم قرآني قم - 18 علوم قرآن و حديث روزانه 35351

سازمان اوقاف و امور خيريه (محل تحصيل دانشكده علوم قرآني مشهد) -معارف قرآن كريم دانشگاه علوم و 
  6 6 - 12 علوم قرآن و حديث روزانه 35352

5 5 - 10 علوم قرآن و حديث نوبت دوم 35353
دانشگاه فردوسي مشهد

مرد   زن - 40 دكتري عمومي دامپزشكي روزانه 31686
مرد زن - 25 غذايي بهداشت مواد روزانه 31687
مرد زن - 25 زمين شناسي روزانه 31688
مرد زن - 35 زيست شناسي جانوري روزانه 31689
مرد زن - 30 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31690
مرد زن - 35 زيست شناسي گياهي روزانه 31691
مرد زن - 30 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي روزانه 31692
مرد زن - 20 علوم دامي روزانه 31693
مرد زن - 20 علوم و مهندسي باغباني روزانه 31694
مرد زن - 20 علوم و مهندسي شيالت روزانه 31695
6 12 - 18 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31696
مرد زن - 20 علوم و مهندسي محيط زيست روزانه 31697
مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31698
10 10 - 20 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي روزانه 31699
مرد زن - 20 مهندسي طبيعت روزانه 31700
مرد زن - 20 مهندسي فضاي سبز روزانه 31701
مرد زن - 14 اقتصاد روزانه 35354
مرد زن - 16 اقتصاد كشاورزي روزانه 35355
مرد زن - 12 حسابداري روزانه 35356
مرد زن - 9 روانشناسي روزانه 35357
مرد زن - 20 شيمي كاربردي روزانه 35358
مرد زن - 20 شيمي محض روزانه 35359
مرد زن - 12 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35360

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست 6 6 - 12 علوم ورزشي روزانه 35361
مرد زن - 6 مديريت بازرگاني روزانه 35362
مرد زن - 6 مديريت دولتي روزانه 35363
مرد زن - 6 مديريت صنعتي روزانه 35364

با مرخصي تحصيلي دانشجويان نوبت دوم در اولين نيمسال تحصيلي 
موافقت نمي شود. زن مرد 30 - دكتري عمومي دامپزشكي نوبت دوم 31702

مرد زن - 10 بهداشت مواد غذايي نوبت دوم 31703
مرد زن - 10 زمين شناسي نوبت دوم 31704
مرد زن - 5 زيست شناسي جانوري نوبت دوم 31705
مرد زن - 5 زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31706
مرد زن - 5 زيست شناسي گياهي نوبت دوم 31707
مرد زن - 10 دامپزشكيعلوم آزمايشگاهي  نوبت دوم 31708
3 3 - 6 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) نوبت دوم 31709
مرد زن - 5 علوم و مهندسي محيط زيست نوبت دوم 31710
مرد زن - 10 گياه پزشكي نوبت دوم 31711
مرد زن - 5 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي نوبت دوم 31712
مرد زن - 5 سبز مهندسي فضاي نوبت دوم 31713
مرد زن - 8 اقتصاد نوبت دوم 35365
مرد زن - 6 حسابداري نوبت دوم 35366
مرد زن 9 - روانشناسي نوبت دوم 35367
مرد زن - 4 شيمي كاربردي نوبت دوم 35368
مرد زن - 4 شيمي محض نوبت دوم 35369
مرد زن - 2 علم اطالعات و دانش شناسي دوم نوبت 35370

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست 3 3 - 6 علوم ورزشي نوبت دوم 35371
مرد زن - 3 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35372
مرد زن - 4 مديريت دولتي نوبت دوم 35373
مرد زن - 4 مديريت صنعتي نوبت دوم 35374

دانشگاه فسا
مرد   زن - 20 (كشاورزي)علوم و مهندسي صنايع غذايي  روزانه 31714

مرد زن - 5 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) نوبت دوم 31715
دانشگاه قم

مرد   - - 35 زيست شناسي جانوري روزانه 31716
9 9 - 18 اقتصاد روزانه 35375
9 9 - 18 حسابداري روزانه 35376

24 24 - 48 شيمي كاربردي روزانه 35377
9 9 - 18 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35378

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست 9 9 - 18 علوم ورزشي روزانه 35379
9 9 - 18 مديريت بازرگاني روزانه 35380
9 9 - 18 مديريت صنعتي روزانه 35381

دانشگاه كاشان
مرد   زن - 24 زيست فناوري روزانه 31717

مرد زن - 7 روانشناسي روزانه 35382
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فصل دوم11 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  دانشگاه كاشان ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد زن - 21 شيمي كاربردي روزانه 35383
مرد زن - 21 شيمي محض روزانه 35384

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - مرد - 5 علوم ورزشي روزانه 35385
مرد زن - 7 مديريت بازرگاني روزانه 35386

محل تحصيل پرديس خواهران - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست زن - - 5 علوم ورزشي روزانه 35387
سنندج -دانشگاه كردستان 

مرد   زن - 50 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31718
مرد زن - 50 زيست فناوري روزانه 31719
مرد زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31720
مرد زن - 12 اقتصاد روزانه 35388
مرد زن - 10 حسابداري روزانه 35389
مرد زن - 12 روانشناسي روزانه 35390
مرد زن 40 - شيمي كاربردي روزانه 35391

هادر بخش پيوست شرايط و ضوابط مندرج 7 7 14 - علوم ورزشي روزانه 35392
ويژه اهل سنت -  هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست زن مرد - 10 فقه و حقوق شافعي روزانه 35393

مرد زن - 9 گردشگري روزانه 35394
مرد زن - 9 مديريت بازرگاني روزانه 35395
مرد زن 12 - اقتصاد نوبت دوم 35396
مرد زن 10 - حسابداري نوبت دوم 35397
مرد زن 10 - روانشناسي نوبت دوم 35398

  بجنورد –دانشگاه كوثر (ويژه خواهران) 
  - زن - 18 حسابداري روزانه 35399

گرگان -دانشگاه گلستان 
مرد   زن - 40 زيست شناسي جانوري روزانه 31721

مرد زن - 11 اقتصاد روزانه 35400
مرد زن - 9 روانشناسي روزانه 35401
مرد زن - 28 شيمي كاربردي روزانه 35402
مرد زن - 10 مديريت بازرگاني روزانه 35403
مرد زن - 10 زيست شناسي جانوري نوبت دوم 31722
مرد زن - 3 اقتصاد نوبت دوم 35404
مرد زن - 3 روانشناسي نوبت دوم 35405
مرد زن - 8 كاربرديشيمي  نوبت دوم 35406
مرد زن - 3 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35407

دانشگاه گنبد
مرد   زن - 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31723

مرد زن - 12 اقتصاد روزانه 35408
مرد زن - 12 حسابداري روزانه 35409
مرد زن - 9 روانشناسي روزانه 35410
مرد زن - 12 كارداني حسابداري روزانه 35411

دانشگاه گنبد (محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزادشهر)
  - زن - 10 مديريت بازرگاني روزانه 35412

- زن - 10 مديريت بيمه روزانه 35413
- زن - 10 مديريت صنعتي روزانه 35414

رشت -دانشگاه گيالن 
مرد   زن - 35 زيست شناسي جانوري روزانه 31724

مرد زن - 35 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31725
مرد زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31726
مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31727
مرد زن - 12 اقتصاد روزانه 35415
مرد زن - 16 اقتصاد كشاورزي روزانه 35416
مرد زن - 12 حسابداري روزانه 35417
مرد زن - 10 روانشناسي روزانه 35418
مرد زن - 36 شيمي كاربردي روزانه 35419
مرد زن - 36 شيمي محض روزانه 35420

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست 9 9 - 18 علوم ورزشي روزانه 35421
مرد زن - 12 گردشگري روزانه 35422
مرد زن - 12 مديريت بازرگاني روزانه 35423
مرد زن - 12 مديريت صنعتي روزانه 35424
مرد زن - 5 زيست شناسي جانوري نوبت دوم 31728
مرد زن - 10 زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31729
مرد زن - 20 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) نوبت دوم 31730
مرد زن - 20 پزشكيگياه  نوبت دوم 31731
مرد زن - 12 اقتصاد نوبت دوم 35425
مرد زن - 16 اقتصاد كشاورزي نوبت دوم 35426
مرد زن - 12 حسابداري نوبت دوم 35427
مرد زن - 10 روانشناسي نوبت دوم 35428
مرد زن - 8 شيمي كاربردي نوبت دوم 35429
مرد زن - 8 شيمي محض نوبت دوم 35430

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست 3 3 - 6 علوم ورزشي نوبت دوم 35431
مرد زن - 12 گردشگري نوبت دوم 35432
مرد زن - 12 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35433
مرد زن - 12 مديريت صنعتي نوبت دوم 35434
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فصل دوم12 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد   زن - 25 دكتري عمومي دامپزشكي روزانه 31732

مرد زن - 25 زيست شناسي جانوري روزانه 31733
مرد زن - 25 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي روزانه 31734
مرد زن - 25 ميكروبيولوژي روزانه 31735
مرد زن - 6 اقتصاد روزانه 35435
مرد زن - 7 روانشناسي روزانه 35436

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست 6 6 - 12 علوم ورزشي روزانه 35437
مرد زن - 6 مديريت بازرگاني روزانه 35438
مرد زن - 10 دكتري عمومي دامپزشكي نوبت دوم 31736
مرد زن - 5 زيست شناسي جانوري نوبت دوم 31737
مرد زن - 10 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي نوبت دوم 31738
مرد زن - 5 ميكروبيولوژي نوبت دوم 31739
مرد زن - 6 اقتصاد نوبت دوم 35439
مرد زن - 2 روانشناسي نوبت دوم 35440
مرد زن - 6 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35441

  (محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر)خرم آباد  -دانشگاه لرستان 
  - زن - 12 مديريت بازرگاني روزانه 35442

خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر) -دانشگاه لرستان 
مرد   - - 9 حسابداري روزانه 35443

مرد - - 9 روانشناسي روزانه 35444
عالي نورآباددلفان)خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش  -دانشگاه لرستان 

مرد   - - 9 حسابداري روزانه 35445
مرد - - 9 روانشناسي روزانه 35446
مرد - - 9 مديريت بازرگاني روزانه 35447

بابلسر -دانشگاه مازندران 
مرد   زن - 30 زيست شناسي جانوري روزانه 31740

مرد زن - 25 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31741
مرد زن - 30 زيست شناسي گياهي روزانه 31742
مرد زن - 25 ميكروبيولوژي روزانه 31743
مرد زن - 18 اقتصاد روزانه 35448
مرد زن - 12 حسابداري روزانه 35449
مرد زن - 9 روانشناسي روزانه 35450
مرد زن - 24 شيمي كاربردي روزانه 35451
مرد زن - 24 شيمي محض روزانه 35452

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست 9 9 - 18 علوم ورزشي روزانه 35453
مرد زن - 9 گردشگري روزانه 35454
مرد زن - 13 مديريت بازرگاني روزانه 35455
مرد زن - 13 مديريت صنعتي روزانه 35456
مرد زن - 30 زيست شناسي جانوري نوبت دوم 31744
مرد زن - 15 زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31745
مرد زن - 15 ميكروبيولوژي نوبت دوم 31746
مرد زن - 18 اقتصاد نوبت دوم 35457
مرد زن - 12 حسابداري نوبت دوم 35458
مرد زن - 6 روانشناسي نوبت دوم 35459
مرد زن - 24 شيمي كاربردي نوبت دوم 35460
مرد زن - 24 محض شيمي نوبت دوم 35461

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست 6 6 - 12 علوم ورزشي نوبت دوم 35462
مرد زن - 6 گردشگري نوبت دوم 35463
مرد زن - 13 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35464
مرد زن - 13 مديريت صنعتي نوبت دوم 35465

دانشكده ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري نوشهر)بابلسر (محل تحصيل  -دانشگاه مازندران 
مرد   زن - 7 گردشگري روزانه 35466

مرد زن - 7 گردشگري نوبت دوم 35467
اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

مرد   زن - 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31747
مرد زن - 25 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) روزانه 31748
مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31749
مرد زن - 12 اقتصاد روزانه 35468
مرد زن - 13 روانشناسي روزانه 35469
مرد زن - 32 شيمي كاربردي روزانه 35470

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست 9 9 - 18 علوم ورزشي روزانه 35471
مرد زن - 13 گردشگري روزانه 35472
مرد زن - 12 مديريت بازرگاني روزانه 35473
مرد زن - 15 زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31750
مرد زن - 10 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) نوبت دوم 31751
مرد زن - 10 گياه پزشكي نوبت دوم 31752
مرد زن - 3 اقتصاد نوبت دوم 35474
مرد زن - 3 روانشناسي نوبت دوم 35475
مرد زن - 8 شيمي كاربردي نوبت دوم 35476

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست 3 3 - 6 علوم ورزشي نوبت دوم 35477
مرد زن - 3 گردشگري نوبت دوم 35478
مرد زن - 3 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35479
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فصل دوم13 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  دانشگاه مراغه

پذيرشجنس   توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد   زن - 45 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31753

مرد زن - 45 زيست فناوري روزانه 31754
مرد زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31755
مرد زن - 45 ميكروبيولوژي روزانه 31756
مرد زن - 12 روانشناسي روزانه 35480
مرد زن 28 - شيمي كاربردي روزانه 35481
مرد زن - 5 زيست شناسي سلولي و مولكولي نوبت دوم 31757
مرد زن - 5 زيست فناوري نوبت دوم 31758
مرد زن - 10 گياه پزشكي نوبت دوم 31759
مرد زن - 5 ميكروبيولوژي نوبت دوم 31760
مرد زن - 3 روانشناسي نوبت دوم 35482
مرد زن 4 - شيمي كاربردي نوبت دوم 35483

  دانشگاه مالير
مرد   زن - 60 زيست فناوري روزانه 31761

مرد زن - 60 ميكروبيولوژي روزانه 31762
مرد زن - 13 روانشناسي روزانه 35484
مرد زن - 48 شيمي كاربردي روزانه 35485
مرد زن - 10 زيست فناوري نوبت دوم 31763
مرد زن - 10 ميكروبيولوژي نوبت دوم 31764
مرد زن - 4 روانشناسي نوبت دوم 35486

دانشگاه ميبد
زن مرد  هاپيوست بخشتوضيحات در  - 12 اقتصاد روزانه 35487
هاپيوست بخشتوضيحات در  زن مرد - 13 تاريخ اسالم روزانه 35488
هاپيوست بخشتوضيحات در  زن مرد - 10 مديريت صنعتي روزانه 35489
هاپيوست بخشتوضيحات در  زن مرد - 10 مديريت مالي روزانه 35490

دانشگاه نيشابور
6 6  هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - 12 علوم ورزشي روزانه 35491

ايرانشهر -دانشگاه واليت 
مرد   زن - 10 حسابداري روزانه 35492

مرد زن - 10 مديريت بازرگاني روزانه 35493
مرد زن - 10 مديريت دولتي روزانه 35494
مرد زن - 10 مديريت كسب و كارهاي كوچك روزانه 35495
مرد زن - 4 حسابداري نوبت دوم 35496
مرد زن - 4 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35497
مرد زن - 4 مديريت دولتي نوبت دوم 35498
مرد زن - 4 مديريت كسب و كارهاي كوچك نوبت دوم 35499

رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 
مرد   زن - 12 اقتصاد روزانه 35500

مرد زن - 12 حسابداري روزانه 35501
مرد زن - 40 شيمي كاربردي روزانه 35502

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست زن - - 12 ورزشيعلوم  روزانه 35503
مرد زن - 12 مديريت بازرگاني روزانه 35504
مرد زن - 12 مديريت صنعتي روزانه 35505
مرد زن - 6 اقتصاد نوبت دوم 35506
مرد زن - 6 حسابداري نوبت دوم 35507
مرد زن - 6 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35508
مرد زن - 6 مديريت صنعتي دومنوبت  35509

بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
مرد   زن - 7 حسابداري روزانه 35510

مرد زن - 9 روانشناسي روزانه 35511
مرد زن - 24 شيمي محض روزانه 35512

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست 5 5 - 10 علوم ورزشي روزانه 35513
مرد زن - 7 مديريت امور گمركي روزانه 35514
مرد زن - 7 مديريت بازرگاني روزانه 35515
مرد زن - 7 مديريت دولتي روزانه 35516
مرد زن - 7 مديريت صنعتي روزانه 35517
مرد زن - 3 حسابداري نوبت دوم 35518
مرد زن - 3 روانشناسي نوبت دوم 35519
مرد زن - 3 مديريت امور گمركي نوبت دوم 35520
مرد زن - 3 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35521
مرد زن - 3 مديريت دولتي نوبت دوم 35522
مرد زن - 3 مديريت صنعتي نوبت دوم 35523
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  دانشگاه هنر اصفهان

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
  4 4 - 8 گردشگري روزانه 35524

دانشگاه ياسوج
مرد   زن - 20 گياه پزشكي روزانه 31765

مرد زن - 12 اقتصاد روزانه 35525
مرد زن - 12 روانشناسي روزانه 35526
مرد زن - 20 گياه پزشكي نوبت دوم 31766
مرد زن - 3 اقتصاد نوبت دوم 35527
مرد زن - 3 روانشناسي نوبت دوم 35528

  تحصيل دانشكده نفت وگاز گچساران)دانشگاه ياسوج (محل 
مرد   زن - 32 شيمي كاربردي روزانه 35529

مرد زن - 8 شيمي كاربردي نوبت دوم 35530
دانشگاه يزد

مرد   زن - 40 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31767
مرد زن - 40 زيست فناوري روزانه 31768
مرد زن - 20 علوم و مهندسي محيط زيست روزانه 31769
مرد زن - 11 اقتصاد روزانه 35531
مرد زن - 13 حسابداري روزانه 35532
مرد زن - 13 روانشناسي روزانه 35533
مرد زن - 36 شيمي كاربردي روزانه 35534
مرد زن - 36 شيمي محض روزانه 35535
5 5 - 10 علم اطالعات و دانش شناسي روزانه 35536

هاضوابط مندرج در بخش پيوستشرايط و  5 5 - 10 علوم ورزشي روزانه 35537
مرد زن - 10 گردشگري روزانه 35538
مرد زن - 10 مديريت بازرگاني روزانه 35539
مرد زن - 10 مديريت صنعتي روزانه 35540
مرد زن - 10 مديريت مالي روزانه 35541

دانشگاه يزد (محل تحصيل پرديس مهريز)
4 8  عدم تعهد در ارايه خوابگاه به دانشجويان دختر - 12 حسابداري نوبت دوم 35542
عدم تعهد در ارايه خوابگاه به دانشجويان دختر 8 4 - 12 روانشناسي نوبت دوم 35543
عدم تعهد در ارايه خوابگاه به دانشجويان دختر 7 3 - 10 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35544

قم - انساني حضرت معصومه(س) (ويژه خواهران) دانشكده علوم 
  - زن - 7 حسابداري روزانه 35545

- زن - 7 علوم قرآن و حديث روزانه 35546
- زن - 7 فقه و حقوق اسالمي روزانه 35547
- زن - 9 مديريت بازرگاني روزانه 35548
- زن - 9 مديريت كسب و كارهاي كوچك روزانه 35549
- زن - 3 حسابداري نوبت دوم 35550
- زن - 3 علوم قرآن و حديث نوبت دوم 35551
- زن - 2 فقه و حقوق اسالمي نوبت دوم 35552
- زن - 2 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35553
- زن - 2 مديريت كسب و كارهاي كوچك نوبت دوم 35554

مجتمع آموزش عالي بم
مرد   زن - 15 گردشگري روزانه 35555

مجتمع آموزش عالي سراوان
مرد   زن - 16 حسابداري روزانه 35556

مرد زن - 7 حسابداري نوبت دوم 35557
مجتمع آموزش عالي گناباد

مرد   زن - 15 مديريت بازرگاني روزانه 35558
مرد زن - 15 مديريت صنعتي روزانه 35559
مرد زن - 9 مديريت بازرگاني نوبت دوم 35560
مرد زن - 9 مديريت صنعتي نوبت دوم 35561

مركز آموزش عالي استهبان
  22 22 - 44 زيست شناسي سلولي و مولكولي روزانه 31770

مركز آموزش عالي اقليد
مرد   زن - 12 روانشناسي روزانه 35562

قم - مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه 
مصاحبه (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين پذيرش با شرايط خاص و داراي 

ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير رشته
مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد. براي اطالع 

  ها مراجعه شود)از شرايط و ضوابط به بخش پيوست
- مرد - 9 فرهنگي هنريمديريت  روزانه 35563

مركز آموزش عالي الر
  5 5 - 10 روانشناسي روزانه 35564

مركز آموزش عالي المرد
  5 3 - 8 مديريت صنعتي روزانه 35565
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فصل دوم15 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  تهران ( رشته هاي پزشكي) -دانشگاه شاهد 

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
  پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه

  ها)(شرايط در بخش پيوست
  

ها پس از اتمام مرحله (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته
انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از 

  طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد.

زن مرد - 25 پزشكي روزانه 31771
زن مرد - 20 دندانپزشكي روزانه 31772
زن مرد - 30 پرستاري روزانه 31773
زن مرد - 30 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 31774
زن مرد - 15 پزشكي ظرفيت مازاد 31775

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ( رشته هاي پزشكي)
مرد   زن - 20 مصنوعياعضاي  روزانه 31776

مرد زن - 20 فيزيوتراپي روزانه 31777
مرد زن - 25 كاردرماني روزانه 31778
مرد زن - 20 گفتار درماني روزانه 31779

به  رساني بيشتر به داوطلبانها به منظور اطالعمحل اين كد رشته
صورت دوبله در اين دفترچه درج گرديده است.

مرد زن - 7 مددكاري اجتماعي روزانه 35337
مرد زن - 2 مددكاري اجتماعي ظرفيت مازاد 35338
مرد زن - 5 اعضاي مصنوعي ظرفيت مازاد 31780
مرد زن - 5 فيزيوتراپي ظرفيت مازاد 31781
مرد زن - 5 كاردرماني ظرفيت مازاد 31782
مرد زن - 5 گفتار درماني ظرفيت مازاد 31783

  علوم پزشكي اراكدانشگاه 
زن مرد  محدوديت در واگذاري خوابگاه . - 41 پزشكي روزانه 31784
محدوديت در واگذاري خوابگاه . زن مرد 57 - پزشكي روزانه 31785
محدوديت در واگذاري خوابگاه . زن مرد - 12 دندانپزشكي روزانه 31786
محدوديت در واگذاري خوابگاه . زن مرد - 20 عموميبهداشت  روزانه 31787
محدوديت در واگذاري خوابگاه . زن مرد - 17 تكنولوژي پرتو درماني روزانه 31788
محدوديت در واگذاري خوابگاه . زن مرد - 20 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 31789

مرد زن - 10 شنوايي شناسي روزانه 31790
محدوديت در واگذاري خوابگاه . زن مرد - 15 آزمايشگاهيعلوم  روزانه 31791
محدوديت در واگذاري خوابگاه . زن مرد 15 - علوم آزمايشگاهي روزانه 31792

مرد زن - 20 علوم تغذيه روزانه 31793
محدوديت در واگذاري خوابگاه . زن مرد - 15 كاردرماني روزانه 31794

مرد زن - 13 گفتار درماني روزانه 31795
واگذاري خوابگاه .محدوديت در  زن مرد - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 31796

محدوديت در واگذاري خوابگاه . زن مرد - 20 هوشبري روزانه 31797
محل تحصيل دانشكده پرستاري اراك - محدوديت در واگذاري خوابگاه .  15 15 - 30 پرستاري روزانه 31802

محل تحصيل دانشكده پرستاري اراك 15 15 30 - پرستاري روزانه 31803
محل تحصيل دانشكده پرستاري اراك - محدوديت در واگذاري خوابگاه .  زن مرد - 15 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 31804

محل تحصيل دانشكده پزشكي -محدوديت در واگذاري خوابگاه .  زن - - 20 مامايي روزانه 31805
محدوديت در واگذاري خوابگاه . زن مرد - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35566
محدوديت در واگذاري خوابگاه . زن مرد - 13 پزشكي ظرفيت مازاد 31798
محدوديت در واگذاري خوابگاه . زن مرد 12 - پزشكي ظرفيت مازاد 31799
محدوديت در واگذاري خوابگاه . زن مرد 5 - علوم آزمايشگاهي مازادظرفيت  31800

محل تحصيل دانشكده پزشكي -محدوديت در واگذاري خوابگاه .  زن - - 5 مامايي ظرفيت مازاد 31806
دانشگاه علوم پزشكي اراك (محل تحصيل دانشكده پرستاري شازند)

10 10  محدوديت در واگذاري خوابگاه . 20 - پرستاري روزانه 31801
* ايراندانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي 

- مرد  تحصيل به صورت شبانه روزي  - بورسيه نيروي انتظامي  5 - پزشكي روزانه 31807
بورسيه وزارت دفاع - مرد 5 - پزشكي روزانه 31808

بورسيه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران - مرد 9 - پزشكي روزانه 31809
بورسيه ارتش  - مرد 41 - پزشكي روزانه 31810

بورسيه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران - مرد 2 - دندانپزشكي روزانه 31811
بورسيه نيروي انتظامي  - مرد 5 - دندانپزشكي روزانه 31812

سهميه سپاه پاسداران انقالب اسالمي - مرد 5 - دندانپزشكي روزانه 31813
بورسيه وزارت دفاع  - مرد 10 - دندانپزشكي روزانه 31814

بورسيه ارتش  - مرد 12 - دندانپزشكي روزانه 31815
بورسيه ارتش  زن - - 24 پرستاري روزانه 31816

بورسيه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران زن - - 6 پرستاري روزانه 31817
بورسيه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران - مرد 5 - پرستاري روزانه 31818

بورسيه وزارت دفاع - مرد 5 - پرستاري روزانه 31819
بورسيه ارتش  - مرد 25 - پرستاري روزانه 31820

بورسيه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران - مرد 1 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 31821
بورسيه وزارت دفاع - مرد 6 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 31822

بورسيه ارتش  - مرد 14 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 31823
بورسيه وزارت دفاع - مرد 2 - تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 31824

بورسيه ارتش  - مرد 7 - تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 31825
بورسيه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران - مرد 1 - علوم آزمايشگاهي روزانه 31826

وزارت دفاعبورسيه  - مرد 3 - علوم آزمايشگاهي روزانه 31827
پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير  ها(اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته، گزينش و معاينات جسماني پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه *

  )ها مراجعه شود. براي اطالع از شرايط و ضوابط به بخش پيوستمراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد
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  * دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
بورسيه ارتش  - مرد 6 - علوم آزمايشگاهي روزانه 31828

بورسيه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران - مرد 1 - فناوري اطالعات سالمت روزانه 31829
بورسيه ارتش  - مرد 9 - سالمتفناوري اطالعات  روزانه 31830

بورسيه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران - مرد 1 - هوشبري روزانه 31831
بورسيه وزارت دفاع - مرد 2 - هوشبري روزانه 31832

بورسيه ارتش  - مرد 9 - هوشبري روزانه 31833
بورسيه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران - مرد 3 - فوريت هاي پزشكيكارداني  روزانه 31834

بورسيه نيروي انتظامي  - مرد 10 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 31835
بورسيه ارتش  - مرد 12 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 31836

پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير  هااين رشته(اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان ، گزينش و معاينات جسماني پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه *
  )ها مراجعه شود. براي اطالع از شرايط و ضوابط به بخش پيوستمراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
زن مرد  بدون خوابگاه - 74 پزشكي روزانه 31837
بدون خوابگاه زن مرد - 28 داروسازي روزانه 31838
بدون خوابگاه زن مرد - 25 دندانپزشكي روزانه 31839
بدون خوابگاه زن مرد - 23 بهداشت عمومي روزانه 31840
بدون خوابگاه زن مرد 22 - بهداشت عمومي روزانه 31841
بدون خوابگاه 15 15 - 30 پرستاري روزانه 31842
بدون خوابگاه 15 15 30 - پرستاري روزانه 31843
بدون خوابگاه زن مرد - 23 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 31844
بدون خوابگاه زن مرد - 25 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 31845
بدون خوابگاه زن مرد - 27 علوم آزمايشگاهي روزانه 31846
بدون خوابگاه زن مرد - 25 اطالعات سالمتفناوري  روزانه 31847
بدون خوابگاه زن - - 24 مامايي روزانه 31848
بدون خوابگاه زن مرد - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 31849
بدون خوابگاه زن مرد - 20 هوشبري روزانه 31850
بدون خوابگاه -  هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست -داراي مصاحبه  - مرد - 30 كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 31851
بدون خوابگاه زن مرد - 22 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35567

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -بدون خوابگاه  زن مرد 45 - پزشكي پرديس خودگردان 31855
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -بدون خوابگاه  زن مرد - 20 داروسازي پرديس خودگردان 31856
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -بدون خوابگاه  زن مرد 15 - دندانپزشكي پرديس خودگردان 31857

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان مغان(گرمي))
15 15  ممنوعيت نقل و انتقال-بدون خوابگاه 30 - پرستاري روزانه 31852

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل (محل تحصيل مجتمع آموزش سالمت شهرستان مشگين شهر)
15 15  ممنوعيت نقل و انتقال -بدون خوابگاه 30 - پرستاري روزانه 31853

بدون  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 
ممنوعيت نقل و انتقال -خوابگاه - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 31854

دانشگاه علوم پزشكي اروميه
مرد   زن - 33 پزشكي روزانه 31858

مرد زن 45 - پزشكي روزانه 31859
مرد زن - 15 داروسازي روزانه 31860
مرد زن - 20 دندانپزشكي روزانه 31861
مرد زن 25 - بهداشت عمومي روزانه 31862
15 15 - 30 پرستاري روزانه 31863
15 15 30 - پرستاري روزانه 31864
مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 31865
مرد زن - 25 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 31866
مرد زن - 26 علوم آزمايشگاهي روزانه 31867
مرد زن - 20 فناوري اطالعات سالمت روزانه 31868
- زن - 20 مامايي روزانه 31869

مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 31870
مرد زن - 20 هوشبري روزانه 31871

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 31872
مرد زن - 20 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35568

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 45 پزشكي پرديس خودگردان 31877
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 15 داروسازي پرديس خودگردان 31878
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 15 دندانپزشكي پرديس خودگردان 31879

اروميه (محل تحصيل دانشكده پرستاري بوكان)دانشگاه علوم پزشكي 
  12 13 - 25 پرستاري روزانه 31873

دانشگاه علوم پزشكي اروميه (محل تحصيل دانشكده پرستاري سلماس)
  12 13 - 25 پرستاري روزانه 31874

دانشگاه علوم پزشكي اروميه (محل تحصيل دانشكده پرستاري مياندواب)
  13 12 - 25 پرستاري روزانه 31875
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  دانشگاه علوم پزشكي اروميه (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت نقده)

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
  12 13 - 25 پرستاري روزانه 31876

تحصيل دانشكده پرستاري مهاباد)دانشگاه علوم پزشكي اروميه (محل 
  10 10 - 20 پرستاري روزانه 31880

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مرد   زن - 90 پزشكي روزانه 31881

مرد زن 50 - پزشكي روزانه 31882
مرد زن - 48 داروسازي روزانه 31883
مرد زن - 40 دندانپزشكي روزانه 31884
مرد زن - 20 اعضاي مصنوعي روزانه 31885
مرد زن - 25 بهداشت عمومي روزانه 31886
30 30 - 60 پرستاري روزانه 31887
30 30 60 - پرستاري روزانه 31888
مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 31889
مرد زن - 28 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 31890
مرد زن - 15 ساخت پروتزهاي دنداني روزانه 31891
مرد زن - 12 شنوايي شناسي روزانه 31892
مرد زن - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 31893
مرد زن - 22 علوم تغذيه روزانه 31894
مرد زن - 20 فناوري اطالعات سالمت روزانه 31895
مرد زن - 20 فيزيوتراپي روزانه 31896
مرد زن - 15 كاردرماني روزانه 31897
مرد زن - 30 كتابداري و اطالع رساني پزشكي روزانه 31898
مرد زن - 15 گفتار درماني روزانه 31899
- زن - 20 مامايي روزانه 31900

مرد زن - 20 مديريت خدمات بهداشتي درماني روزانه 31901
مرد زن - 22 مهندسي بهداشت محيط روزانه 31902
مرد زن - 20 هوشبري روزانه 31903
مرد زن - 20 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35569

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد 50 - پزشكي پرديس خودگردان 31904
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 25 داروسازي پرديس خودگردان 31905
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 15 دندانپزشكي پرديس خودگردان 31906
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 7 اعضاي مصنوعي پرديس خودگردان 31907
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 5 بهداشت عمومي پرديس خودگردان 31908
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 10 10 - 20 پرستاري پرديس خودگردان 31909
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 10 10 20 - پرستاري پرديس خودگردان 31910
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 5 تكنولوژي اتاق عمل پرديس خودگردان 31911
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 8 تكنولوژي پرتوشناسي خودگردانپرديس  31912
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 5 شنوايي شناسي پرديس خودگردان 31913
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 8 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 31914
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 7 - 10 علوم تغذيه پرديس خودگردان 31915

پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  زن مرد - 10 فناوري اطالعات سالمت پرديس خودگردان 31916
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 5 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 31917
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 3 كاردرماني پرديس خودگردان 31918

دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  زن مرد - 5 گفتار درماني پرديس خودگردان 31919
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن - - 3 مامايي پرديس خودگردان 31920
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 7 مهندسي بهداشت محيط پرديس خودگردان 31921
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 7 هوشبري پرديس خودگردان 31922
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3 2 - 5 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار پرديس خودگردان 35570

كرج -دانشگاه علوم پزشكي البرز 
زن مرد  خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) - 41 پزشكي روزانه 31923
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) زن مرد 41 - پزشكي روزانه 31924
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) زن مرد - 25 داروسازي روزانه 31925
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) زن مرد - 20 دندانپزشكي روزانه 31926
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) زن مرد - 30 بهداشت عمومي روزانه 31927
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) 14 14 - 28 پرستاري روزانه 31928
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) 14 14 28 - پرستاري روزانه 31929
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) زن مرد - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 31930
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) زن - - 23 علوم آزمايشگاهي روزانه 31931

(ظرفيت محدود)خوابگاه مشاركتي  زن مرد - 30 مهندسي بهداشت محيط روزانه 31932
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) زن مرد - 22 هوشبري روزانه 31933

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 31934
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود) زن مرد - 24 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35571

بدون خوابگاه زن مرد - 15 پزشكي ظرفيت مازاد 31935
بدون خوابگاه زن مرد 15 - پزشكي ظرفيت مازاد 31936
بدون خوابگاه زن مرد - 12 داروسازي ظرفيت مازاد 31937
بدون خوابگاه زن مرد - 7 بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 31938
بدون خوابگاه زن مرد - 3 تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 31939
بدون خوابگاه زن مرد - 5 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 31940
بدون خوابگاه زن مرد - 7 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 31941
بدون خوابگاه زن مرد - 4 هوشبري ظرفيت مازاد 31942
بدون خوابگاه -  هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست -داراي مصاحبه  - مرد 4 - كارداني فوريت هاي پزشكي ظرفيت مازاد 31943
بدون خوابگاه زن مرد - 6 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار ظرفيت مازاد 35572
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  دانشگاه علوم پزشكي ايران

پذيرشجنس   توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد   زن - 180 پزشكي روزانه 31944

مرد زن - 14 اعضاي مصنوعي روزانه 31945
مرد زن - 18 بينايي سنجي روزانه 31946
25 25 - 50 پرستاري روزانه 31947
25 25 50 - پرستاري روزانه 31948
مرد زن - 25 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 31949
مرد زن - 30 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 31950
مرد زن - 15 شنوايي شناسي روزانه 31951
مرد زن - 28 علوم آزمايشگاهي روزانه 31952
مرد زن - 20 فيزيوتراپي روزانه 31953
مرد زن - 20 كاردرماني روزانه 31954
مرد زن - 12 گفتار درماني روزانه 31955
- زن - 15 مامايي روزانه 31956

مرد زن - 25 هوشبري روزانه 31957
مرد زن - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35573
مرد زن 40 - پزشكي پرديس خودگردان 31958
مرد زن - 3 بينايي سنجي ظرفيت مازاد 31959
مرد زن - 3 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار ظرفيت مازاد 35574

دانشگاه علوم پزشكي ايالم
مرد   زن - 51 پزشكي روزانه 31960

مرد زن - 10 دندانپزشكي روزانه 31961
مرد زن - 25 بهداشت عمومي روزانه 31962
مرد زن - 20 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها روزانه 31963
12 13 - 25 پرستاري روزانه 31964
12 13 25 - پرستاري روزانه 31965
مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 31966
مرد زن - 26 علوم آزمايشگاهي روزانه 31967

ممنوعيت نقل و انتقال زن - - 18 مامايي روزانه 31968
مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 31969
مرد زن - 25 هوشبري روزانه 31970

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 25 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 31971
مرد زن - 20 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35575
مرد زن 35 - پزشكي ظرفيت مازاد 31972
3 2 - 5 پرستاري ظرفيت مازاد 31973
2 3 5 - پرستاري ظرفيت مازاد 31974

دانشگاه علوم پزشكي بابل
مرد   زن - 90 پزشكي روزانه 31975

مرد زن - 25 دندانپزشكي روزانه 31976
مرد زن - 20 بهداشت عمومي روزانه 31977
24 24 - 48 پرستاري روزانه 31978
مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 31979
مرد زن - 24 تكنولوژي پرتو درماني روزانه 31980
مرد زن - 25 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 31981
مرد زن - 25 تكنولوژي پزشكي هسته اي روزانه 31982
مرد زن - 10 شنوايي شناسي روزانه 31983
مرد زن - 24 علوم آزمايشگاهي روزانه 31984
مرد زن - 18 فيزيوتراپي روزانه 31985
مرد زن - 15 گفتار درماني روزانه 31986
- زن - 25 مامايي روزانه 31987

مرد زن - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 31988
مرد زن - 21 هوشبري روزانه 31989
10 10 20 - پرستاري پرديس خودگردان 31990

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد 35 - پزشكي پرديس خودگردان 31993
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد 13 - دندانپزشكي پرديس خودگردان 31994
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد 9 - فيزيوتراپي پرديس خودگردان 31995

دانشگاه علوم پزشكي بابل (محل تحصيل دانشكده پرستاري رامسر)
مرد   زن 20 - بهداشت عمومي روزانه 31991

14 14 - 28 پرستاري روزانه 31992
* تهران –اله(عج)  دانشگاه علوم پزشكي بقية

پذيرش از ميان داوطلبان با عضويت بسيجي و نهايتا جذب بصورت 
- مرد  بورسيه و استخدام سپاه پاسداران انقالب اسالمي - 70 پزشكي روزانه 31996

داوطلبان و نهايتا جذب بصورت بورسيه و استخدام  پذيرش از ميان
رسمي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (بورسيه وزارت دفاع) - مرد 5 - پزشكي روزانه 31997
پذيرش از ميان داوطلبان و نهايتا جذب بصورت بورسيه و استخدام 

( نيروي انتظامي(بورسيه ناجا - مرد 5 - پزشكي روزانه 31998
پذيرش از ميان داوطلبان با عضويت بسيجي و نهايتا جذب بصورت 

بورسيه و استخدام سپاه پاسداران انقالب اسالمي - مرد - 7 داروسازي روزانه 31999
پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق  هاپذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته *

  )ها مراجعه شود. براي اطالع از شرايط و ضوابط به بخش پيوستسايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد
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فصل دوم19 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  * تهران –اله(عج)  دانشگاه علوم پزشكي بقية ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
پذيرش از ميان داوطلبان و نهايتا جذب بصورت بورسيه و استخدام 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران(بورسيه نيروي دريايي 

ارتش)
- مرد 1 - داروسازي روزانه 32000

نهايتا جذب بصورت بورسيه و استخدام پذيرش از ميان داوطلبان و 
ارتش جمهوري اسالمي - مرد 4 - داروسازي روزانه 32001

پذيرش از ميان داوطلبان و نهايتا جذب بصورت بورسيه و استخدام 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (بورسيه وزارت دفاع) - مرد 5 - داروسازي روزانه 32002

و نهايتا جذب بصورت بورسيه و استخدام پذيرش از ميان داوطلبان 
نيروي انتظامي - مرد 7 - داروسازي روزانه 32003

پذيرش از ميان داوطلبان با عضويت بسيجي و نهايتا جذب بصورت 
بورسيه و استخدام سپاه پاسداران انقالب اسالمي - مرد - 50 پرستاري روزانه 32004

پذيرش از ميان كادر ثابت سپاه  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
پاسداران انقالب اسالمي با ارايه مجوز شركت در آزمون از يگان خدمتي - مرد - 20 پرستاري روزانه 32005

پذيرش از ميان داوطلبان و نهايتا جذب بصورت بورسيه و استخدام 
رسمي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (بورسيه وزارت دفاع) - مرد 5 - پرستاري روزانه 32006

پذيرش از ميان اعضاي  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
رسمي سپاه پاسداران با ارايه گواهي عضويت رسمي از يگان خدمتي - مرد - 10 علوم تغذيه روزانه 32007

پذيرش از ميان اعضاي  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست
رسمي سپاه پاسداران با ارايه گواهي عضويت رسمي از يگان مربوطه. - مرد - 40 كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32008

پذيرش از ميان داوطلبان بسيجي و نهايتا جذب بصورت بورسيه و 
استخدام سپاه پاسداران انقالب اسالمي - مرد - 20 پزشكيكارداني فوريت هاي  روزانه 32009

پذيرش از ميان داوطلبان بسيجي و نهايتا جذب بصورت بورسيه و 
استخدام سپاه پاسداران انقالب اسالمي/ محل خدمت، نيروي 

دريايي سپاه
- مرد - 20 كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32010

پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق  هاپذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته *
  )ه شودها مراجع. براي اطالع از شرايط و ضوابط به بخش پيوستسايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد

دانشگاه علوم پزشكي بم
زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال - 20 پزشكي روزانه 32011
ممنوعيت نقل و انتقال زن مرد - 35 بهداشت عمومي روزانه 32012
ممنوعيت نقل و انتقال زن مرد - 35 پرستاري روزانه 32013
ممنوعيت نقل و انتقال زن مرد 15 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32014
ممنوعيت نقل و انتقال زن مرد - 22 علوم آزمايشگاهي روزانه 32015
ممنوعيت نقل و انتقال زن - - 14 مامايي روزانه 32016
ممنوعيت نقل و انتقال زن مرد - 23 مديريت خدمات بهداشتي درماني روزانه 32017
ممنوعيت نقل و انتقال زن مرد - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32018

ممنوعيت نقل و انتقال - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست -داراي مصاحبه  - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32019
ممنوعيت نقل و انتقال زن مرد - 18 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35576
ممنوعيت نقل و انتقال زن مرد - 6 پزشكي ظرفيت مازاد 32020

دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس
مرد   زن - 38 پزشكي روزانه 32021

مرد زن 37 - پزشكي روزانه 32022
مرد زن - 24 داروسازي روزانه 32023
مرد زن - 14 دندانپزشكي روزانه 32024
مرد زن - 20 بهداشت عمومي روزانه 32025
مرد زن - 25 ناقلين بيماريهابيولوژي و كنترل  روزانه 32026
16 17 - 33 پرستاري روزانه 32027
16 16 32 - پرستاري روزانه 32028
مرد زن - 12 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32029
مرد زن - 25 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32030
مرد زن - 25 علوم آزمايشگاهي روزانه 32031
مرد زن - 22 اطالعات سالمتفناوري  روزانه 32032
- زن - 15 مامايي روزانه 32033

مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32034
مرد زن - 16 هوشبري روزانه 32035

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 25 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32036
انتقالممنوعيت نقل و  زن مرد - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35577

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 13 پزشكي پرديس خودگردان 32042
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد 12 - پزشكي پرديس خودگردان 32043
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 10 دندانپزشكي پرديس خودگردان 32044

مرد زن - 15 داروسازي ظرفيت مازاد 32037
مرد زن - 7 پرستاري ظرفيت مازاد 32038
مرد زن 8 - پرستاري ظرفيت مازاد 32039
- زن - 5 مامايي ظرفيت مازاد 32040

دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (محل تحصيل بندرلنگه)
انتقال و جابجايي به بندر عباس و ساير دانشگاههاي  ممنوعيت هر گونه

10 10  علوم پزشكي - 20 پرستاري روزانه 32041
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فصل دوم20 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد   زن - 42 پزشكي روزانه 32045

مرد زن - 10 دندانپزشكي روزانه 32046
مرد زن - 27 بهداشت عمومي روزانه 32047
27 28 - 55 پرستاري روزانه 32048
مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32049
مرد زن - 17 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32050
مرد زن - 23 علوم آزمايشگاهي روزانه 32051
مرد زن - 26 تغذيهعلوم  روزانه 32052
مرد زن - 30 كتابداري و اطالع رساني پزشكي روزانه 32053
- زن - 23 مامايي روزانه 32054

مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32055
مرد زن - 20 هوشبري روزانه 32056

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 28 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32057
مرد زن - 10 پزشكي ظرفيت مازاد 32058

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
زن مرد  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه - 56 پزشكي روزانه 32059
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن مرد - 27 دندانپزشكي روزانه 32060
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن مرد - 30 بهداشت عمومي روزانه 32061
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه 16 16 - 32 پرستاري روزانه 32062
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن مرد - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32063
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن مرد - 20 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32064

واگذاري خوابگاه عدم تعهد در زن مرد - 17 علوم آزمايشگاهي روزانه 32065
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن - - 18 مامايي روزانه 32066
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن مرد - 30 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32067
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن مرد - 20 هوشبري روزانه 32068

تعهد در واگذاري خوابگاهعدم  زن مرد - 19 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35578
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن مرد 30 - پزشكي ظرفيت مازاد 32069

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند (محل تحصيل دانشكده پرستاري طبس)
16 16  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه - 32 پرستاري روزانه 32070
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن مرد - 10 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32071

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي فردوس)
13 12  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه - 25 پرستاري روزانه 32072
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن مرد - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32073
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن مرد - 25 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32074

عدم  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 
تعهد در واگذاري خوابگاه - مرد 25 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32075

بيرجند (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت قاين)دانشگاه علوم پزشكي 
زن مرد  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه - 18 بهداشت عمومي روزانه 32076
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه 13 13 26 - پرستاري روزانه 32077
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن مرد - 15 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32078

در واگذاري خوابگاهعدم تعهد  زن مرد 22 - هوشبري روزانه 32079
 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 

ممنوعيت نقل و انتقال عدم تعهد در واگذاري خوابگاه - مرد 25 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32080
دانشگاه علوم پزشكي تبريز

مرد   زن - 71 پزشكي روزانه 32081
مرد زن 70 - پزشكي روزانه 32082
مرد زن - 26 داروسازي روزانه 32083
مرد زن 26 - داروسازي روزانه 32084
مرد زن - 34 دندانپزشكي روزانه 32085
مرد زن - 25 بهداشت عمومي روزانه 32086
27 28 - 55 پرستاري روزانه 32087
28 27 55 - پرستاري روزانه 32088
مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32089
مرد زن - 30 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32090
مرد زن - 25 علوم آزمايشگاهي روزانه 32091
مرد زن 25 - علوم آزمايشگاهي روزانه 32092
مرد زن - 26 علوم تغذيه روزانه 32093
مرد زن - 27 علوم و صنايع غذايي روزانه 32094
مرد زن - 24 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32095
مرد زن - 20 فيزيوتراپي روزانه 32096
مرد زن - 20 كاردرماني روزانه 32097
مرد زن - 12 گفتار درماني روزانه 32098
- زن - 20 مامايي روزانه 32099

مرد زن - 25 مديريت خدمات بهداشتي درماني روزانه 32100
مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32101
مرد زن - 25 هوشبري روزانه 32102
مرد زن - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35579
مرد زن - 4 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 32103

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز زن مرد - 20 پزشكي پرديس خودگردان 32104
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز زن مرد 20 - پزشكي پرديس خودگردان 32105
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز زن مرد - 12 داروسازي پرديس خودگردان 32106

تبريزمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي  زن مرد 12 - داروسازي پرديس خودگردان 32107
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تبريز زن مرد - 10 دندانپزشكي پرديس خودگردان 32108
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فصل دوم21 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  دانشگاه علوم پزشكي تبريز (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت مرند)

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
عدم  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 

- مرد  امكان ارايه خوابگاه 15 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32109

دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
مرد   زن - 25 بهداشت عمومي روزانه 32110

12 12 - 24 پرستاري روزانه 32111
12 12 24 - پرستاري روزانه 32112
مرد زن 15 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32113
مرد زن - 20 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32114
مرد زن 20 - علوم آزمايشگاهي روزانه 32115
مرد زن - 20 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32116
- زن - 17 مامايي روزانه 32117

مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32118
مرد زن - 20 هوشبري روزانه 32119

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 25 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32120
دانشگاه علوم پزشكي تهران

مرد   زن - 180 پزشكي روزانه 32121
مرد زن - 85 داروسازي روزانه 32122
مرد زن - 50 دندانپزشكي روزانه 32123
37 38 - 75 پرستاري روزانه 32124
38 37 75 - پرستاري روزانه 32125
مرد زن - 22 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32126
مرد زن 15 - تكنولوژي پرتو درماني روزانه 32127
مرد زن - 20 پرتوشناسيتكنولوژي  روزانه 32128
مرد زن - 15 ساخت پروتزهاي دنداني روزانه 32129
مرد زن - 15 شنوايي شناسي روزانه 32130
مرد زن - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32131
مرد زن 20 - علوم آزمايشگاهي روزانه 32132
مرد زن - 20 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32133
مرد زن - 20 فيزيوتراپي روزانه 32134
مرد زن - 13 گفتار درماني روزانه 32135
- زن - 15 مامايي روزانه 32136

مرد زن - 20 هوشبري روزانه 32137
هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد - 25 كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32138

6 6 - 12 پرستاري ظرفيت مازاد 32139
6 7 13 - پرستاري ظرفيت مازاد 32140
مرد زن 5 - تكنولوژي پرتو درماني ظرفيت مازاد 32141
مرد زن - 4 شنوايي شناسي ظرفيت مازاد 32142
مرد زن - 5 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32143
مرد زن 5 - علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32144
مرد زن - 6 فيزيوتراپي ظرفيت مازاد 32145
مرد زن - 3 گفتار درماني ظرفيت مازاد 32146

اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
مرد   زن - 54 پزشكي روزانه 32147

مرد زن 54 - پزشكي روزانه 32148
مرد زن - 22 داروسازي روزانه 32149
مرد زن - 30 دندانپزشكي روزانه 32150
مرد زن - 25 بهداشت عمومي روزانه 32151
مرد زن - 30 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها روزانه 32152
19 19 - 38 پرستاري روزانه 32153
19 19 38 - پرستاري روزانه 32154
مرد زن - 28 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32155
مرد زن - 15 تكنولوژي پرتو درماني روزانه 32156
مرد زن - 22 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32157
مرد زن - 25 علوم آزمايشگاهي روزانه 32158
مرد زن - 20 علوم تغذيه روزانه 32159
مرد زن - 15 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32160
مرد زن - 19 فيزيوتراپي روزانه 32161
مرد زن - 14 كاردرماني روزانه 32162
مرد زن - 13 گفتار درماني روزانه 32163
- زن - 25 مامايي روزانه 32164

مرد زن - 20 مديريت خدمات بهداشتي درماني روزانه 32165
مرد زن - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32166
مرد زن - 20 هوشبري روزانه 32167
مرد زن - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35580
2 3 - 5 پرستاري پرديس خودگردان 32168
3 2 5 - پرستاري پرديس خودگردان 32169
مرد زن - 3 تكنولوژي اتاق عمل پرديس خودگردان 32170
مرد زن - 4 تكنولوژي پرتو درماني پرديس خودگردان 32171
مرد زن - 5 تكنولوژي پرتوشناسي پرديس خودگردان 32172
مرد زن - 4 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 32173
مرد زن - 5 علوم تغذيه پرديس خودگردان 32174
مرد زن - 3 فناوري اطالعات سالمت پرديس خودگردان 32175
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  اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
تحصيليدوره 

مرد زن دوم اول
- زن - 3 مامايي پرديس خودگردان 32176

مرد زن - 5 هوشبري پرديس خودگردان 32177
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 15 پزشكي پرديس خودگردان 32178
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد 15 - پزشكي پرديس خودگردان 32179
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 15 داروسازي پرديس خودگردان 32180
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 10 دندانپزشكي پرديس خودگردان 32181
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 7 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 32182

دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  زن مرد - 5 كاردرماني پرديس خودگردان 32183
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 5 گفتار درماني پرديس خودگردان 32184

اهواز (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي بستان) -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
فاقد  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 

- مرد  خوابگاه 30 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32185

دانشگاه علوم پزشكي جهرم
مرد   زن - 25 پزشكي روزانه 32186

مرد زن 25 - پزشكي روزانه 32187
مرد زن 23 - بهداشت عمومي روزانه 32188
20 20 - 40 پرستاري روزانه 32189
مرد زن 15 - عملتكنولوژي اتاق  روزانه 32190
مرد زن - 27 علوم آزمايشگاهي روزانه 32191
مرد زن 18 - هوشبري روزانه 32192
مرد زن - 8 پزشكي ظرفيت مازاد 32193
مرد زن 7 - پزشكي ظرفيت مازاد 32194

دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
نقل وانتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد 

زن مرد  ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. "ضمنا - 24 پزشكي روزانه 32195
نقل وانتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. "باشد.ضمنا زن مرد - 26 بهداشت عمومي روزانه 32196
ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد. نقل وانتقال از اين دانشگاه به 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. "ضمنا 14 14 28 - پرستاري روزانه 32197
نقل وانتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. "باشد.ضمنا زن مرد - 16 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32198
نقل و انتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاه ها ممنوع مي باشد 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. "ضمنا زن مرد 12 - علوم آزمايشگاهي روزانه 32199
نقل وانتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد 

مي باشد. ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود "ضمنا زن - - 14 مامايي روزانه 32200
نقل وانتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. "ضمنا زن مرد - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32201
نقل وانتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. "باشدضمنا زن مرد 25 - هوشبري روزانه 32202
نقل وانتقال ازاين دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. "ضمنا زن مرد - 8 پزشكي ظرفيت مازاد 32203

بجنورد - دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
زن مرد  دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. - 26 پزشكي روزانه 32204
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. زن مرد 25 - پزشكي روزانه 32205
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. زن مرد - 20 دندانپزشكي روزانه 32206

قبال ارايه خوابگاه ندارد.دانشگاه تعهدي در  زن مرد - 30 بهداشت عمومي روزانه 32207
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. زن مرد 15 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32208
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. زن مرد - 20 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32209

قبال ارايه خوابگاه ندارد. دانشگاه تعهدي در زن مرد - 25 علوم آزمايشگاهي روزانه 32210
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. زن مرد - 25 علوم تغذيه روزانه 32211
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. زن - - 18 مامايي روزانه 32212

خوابگاه ندارد.دانشگاه تعهدي در قبال ارايه  زن مرد - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32213
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. زن مرد 20 - مهندسي بهداشت محيط روزانه 32214
دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. زن مرد 20 - هوشبري روزانه 32215

محل تحصيل  -خوابگاه ندارد. دانشگاه تعهدي در قبال ارايه 
دانشكده پرستاري و مامايي بجنورد 15 15 - 30 پرستاري روزانه 32222

دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. زن مرد - 19 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35581

دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. زن مرد - 8 پزشكي ظرفيت مازاد 32216

دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. زن مرد 8 - پزشكي ظرفيت مازاد 32217

دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. زن مرد - 4 علوم تغذيه ظرفيت مازاد 32218
شيروان)بجنورد (محل تحصيل دانشكده پرستاري  - دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 

15 15  دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. - 30 پرستاري روزانه 32219
 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 

دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32220

بجنورد (محل تحصيل مركز آموزشي فوريت هاي پزشكي مانه و سملقان) - شمالي دانشگاه علوم پزشكي خراسان 
 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 

- مرد  دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32221

دانشگاه علوم پزشكي دزفول
مرد   زن - 31 پزشكي روزانه 32223

10 11 - 21 پرستاري روزانه 32224
11 10 21 - پرستاري روزانه 32225
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  دانشگاه علوم پزشكي دزفول ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد زن - 18 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32226
مرد زن - 24 علوم آزمايشگاهي روزانه 32227
مرد زن - 20 هوشبري روزانه 32228

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد - 20 كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32229
مرد زن - 12 پزشكي ظرفيت مازاد 32230
2 3 5 - پرستاري ظرفيت مازاد 32231
مرد زن - 2 تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 32232
مرد زن - 2 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32233
مرد زن - 2 هوشبري ظرفيت مازاد 32234

  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان پذير نمي باشد و 

زن مرد .خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شدبراي اين دسته از دانشجويان  - 75 پزشكي روزانه 32235
ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان پذير نمي باشد و 
.براي اين دسته از دانشجويان خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد زن مرد - 24 دندانپزشكي روزانه 32236

خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان پذير نمي باشد و ارايه 
.براي اين دسته از دانشجويان خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد زن مرد - 27 بهداشت عمومي روزانه 32237
ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان پذير نمي باشد و 

.دانشجويان خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شدبراي اين دسته از  17 18 - 35 پرستاري روزانه 32238
ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان پذير نمي باشد و 
.براي اين دسته از دانشجويان خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد زن مرد - 22 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32239
ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان پذير نمي باشد و 
.براي اين دسته از دانشجويان خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد زن مرد - 25 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32240
ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان پذير نمي باشد و 
.براي اين دسته از دانشجويان خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد زن مرد - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32241
ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان پذير نمي باشد و 
.براي اين دسته از دانشجويان خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد زن - - 20 مامايي روزانه 32242
ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان پذير نمي باشد و 
.براي اين دسته از دانشجويان خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد زن مرد - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32243

پذير نمي باشد و ارايه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان 
.براي اين دسته از دانشجويان خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد زن مرد - 26 هوشبري روزانه 32244

ارايه  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 
خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان پذير نمي باشد و براي 

.دانشجويان خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شداين دسته از 
- مرد 25 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32245

بدون خوابگاه زن مرد - 16 پزشكي ظرفيت مازاد 32246
بدون خوابگاه 2 2 - 4 پرستاري ظرفيت مازاد 32247
بدون خوابگاه زن مرد - 4 تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 32248
بدون خوابگاه زن مرد - 3 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 32249
بدون خوابگاه زن مرد - 2 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32250
بدون خوابگاه زن - - 2 مامايي ظرفيت مازاد 32251

دانشگاه علوم پزشكي زابل
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 

زن مرد  معذور مي باشد. 98- 99 - 28 پزشكي روزانه 32252
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 

معذور مي باشد. 98- 99 زن مرد - 12 داروسازي روزانه 32253
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 

معذور مي باشد. 98- 99 زن مرد - 20 بهداشت عمومي روزانه 32254
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 

معذور مي باشد. 98- 99 12 13 - 25 پرستاري روزانه 32255
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 

معذور مي باشد. 98- 99 13 12 25 - پرستاري روزانه 32256
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 

معذور مي باشد. 98- 99 زن مرد - 18 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32257
اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 

معذور مي باشد. 98- 99 زن مرد - 18 علوم آزمايشگاهي روزانه 32258
دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي اين 
معذور مي باشد. 98- 99 زن مرد - 20 علوم تغذيه روزانه 32259

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 
معذور مي باشد. 98- 99 زن مرد - 18 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32260

واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي اين دانشگاه از 
معذور مي باشد. 98- 99 زن - - 20 مامايي روزانه 32261

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 
معذور مي باشد. 98- 99 زن - 20 - مامايي روزانه 32262

سال تحصيلي اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان 
معذور مي باشد. 98- 99 زن مرد - 22 مديريت خدمات بهداشتي درماني روزانه 32263

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 
معذور مي باشد. 98- 99 زن مرد - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32264

شدگان سال تحصيلي اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته 
معذور مي باشد. 98- 99 زن مرد - 18 هوشبري روزانه 32265

اين  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست -داراي مصاحبه 
 98- 99دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 

معذور مي باشد.
- مرد - 18 كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32266

دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي  اين
معذور مي باشد. 98- 99 زن مرد - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35582

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته  -ممنوعيت انتقال 
معذور مي باشد. 98-99شدگان سال تحصيلي  زن مرد - 8 پزشكي ظرفيت مازاد 32267

اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته  -ممنوعيت انتقال 
معذور مي باشد. 98-99شدگان سال تحصيلي  زن مرد - 8 داروسازي ظرفيت مازاد 32268
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فصل دوم24 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد   زن - 41 پزشكي روزانه 32269

مرد زن 41 - پزشكي روزانه 32270
مرد زن - 18 دندانپزشكي روزانه 32271
مرد زن 17 - دندانپزشكي روزانه 32272
مرد زن - 13 بهداشت عمومي روزانه 32273
مرد زن - 22 بينايي سنجي روزانه 32274
10 10 - 20 پرستاري روزانه 32275
10 10 20 - پرستاري روزانه 32276
مرد زن - 15 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32277
مرد زن 10 - تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32278
مرد زن - 10 شنوايي شناسي روزانه 32279
مرد زن - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32280
مرد زن - 17 علوم تغذيه روزانه 32281
مرد زن - 20 علوم و صنايع غذايي روزانه 32282
مرد زن - 15 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32283
مرد زن - 20 فيزيوتراپي روزانه 32284
مرد زن - 20 كتابداري و اطالع رساني پزشكي روزانه 32285
مرد زن - 20 گفتار درماني روزانه 32286
- زن - 20 مامايي روزانه 32287

مرد زن - 10 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32288
مرد زن 10 - هوشبري روزانه 32289
مرد زن - 13 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35583
مرد زن - 13 دندانپزشكي پرديس خودگردان 32290
مرد زن - 6 بهداشت عمومي پرديس خودگردان 32291
مرد زن - 5 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 32292
مرد زن - 6 گفتار درماني پرديس خودگردان 32293
مرد زن - 5 مهندسي بهداشت محيط پرديس خودگردان 32294
زن مرد - 12 پزشكي پرديس خودگردان 32297
زن مرد 13 - پزشكي پرديس خودگردان 32298
زن مرد 12 - دندانپزشكي پرديس خودگردان 32299
زن مرد - 9 بينايي سنجي پرديس خودگردان 32300
زن مرد - 7 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 32301
مرد زن - 6 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار پرديس خودگردان 35584

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (محل تحصيل موسسه آموزش عالي سالمت خاش)
مرد   زن - 12 بهداشت عمومي روزانه 32295

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 10 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32296
دانشگاه علوم پزشكي زنجان

زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي - 66 پزشكي روزانه 32302
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد - 33 داروسازي روزانه 32303
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد - 25 دندانپزشكي روزانه 32304
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد - 30 بهداشت عمومي روزانه 32305
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 17 18 - 35 پرستاري روزانه 32306

خوابگاه دولتيعدم تعهد در ارايه  زن مرد 20 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32307
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد - 30 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32308
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد - 30 علوم آزمايشگاهي روزانه 32309
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد - 25 علوم تغذيه روزانه 32310
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد 20 - كاردرماني روزانه 32311
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي زن - - 17 مامايي روزانه 32312
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد - 30 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32313

خوابگاه دولتيعدم تعهد در ارايه  زن مرد - 20 هوشبري روزانه 32314
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد - 19 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35585

محل تحصيل پرديس خودگردان  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه 
دانشگاه زن مرد 40 - پزشكي پرديس خودگردان 32315

محل تحصيل پرديس  - ارايه خوابگاه دولتي عدم تعهد در 
خودگردان دانشگاه زن مرد 25 - داروسازي پرديس خودگردان 32316

محل تحصيل پرديس  - عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 
خودگردان دانشگاه زن مرد - 15 دندانپزشكي پرديس خودگردان 32317

پرديس محل تحصيل  - عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 
خودگردان دانشگاه زن مرد - 3 تكنولوژي پرتوشناسي پرديس خودگردان 32318

محل تحصيل پرديس  - عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 
خودگردان دانشگاه زن مرد - 5 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 32319

محل تحصيل پرديس  - عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 
دانشگاهخودگردان  زن مرد 5 - كاردرماني پرديس خودگردان 32320

دانشگاه علوم پزشكي زنجان (محل تحصيل شهرستان ابهر)
16 15  عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -عدم امكان انتقال به زنجان  - 31 پرستاري روزانه 32321

عدم امكان انتقال به زنجان- عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي 15 15 30 - پرستاري روزانه 32322
عدم  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 

تعهد در ارايه خوابگاه دولتي - مرد - 28 كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32323

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال - 21 پزشكي روزانه 32324

انتقال ممنوعيت نقل و زن مرد 27 - پزشكي روزانه 32325
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فصل دوم25 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد زن 25 - بهداشت عمومي روزانه 32326
13 13 - 26 پرستاري روزانه 32327
13 13 26 - پرستاري روزانه 32328
مرد زن - 25 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32329
مرد زن - 20 تكنولوژي پرتو درماني روزانه 32330
مرد زن - 25 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32331
مرد زن - 15 ساخت پروتزهاي دنداني روزانه 32332
مرد زن - 25 علوم آزمايشگاهي روزانه 32333
- زن - 16 مامايي روزانه 32334

مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32335
مرد زن 25 - هوشبري روزانه 32336

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32337
مرد زن 16 - مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35586

ممنوعيت نقل و انتقال زن مرد 15 - پزشكي ظرفيت مازاد 32338
2 2 4 - پرستاري ظرفيت مازاد 32339
مرد زن - 2 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 32340

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (محل تحصيل شهرستان جوين)
13 12  ممنوعيت نقل و انتقال 25 - پرستاري روزانه 32341

دانشگاه علوم پزشكي سمنان
مرد   زن - 40 پزشكي روزانه 32342

مرد زن 38 - پزشكي روزانه 32343
مرد زن - 20 دندانپزشكي روزانه 32344
16 16 - 32 پرستاري روزانه 32345
مرد زن - 30 علوم آزمايشگاهي روزانه 32346
مرد زن - 25 فيزيوتراپي روزانه 32347
مرد زن - 20 كاردرماني روزانه 32348
مرد زن - 18 گفتار درماني روزانه 32349
مرد زن 22 - پزشكي ظرفيت مازاد 32350

دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي گرمسار مستقر در شهرستان آرادان)
- مرد  هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - 20 كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32351

دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل دانشكده بهداشت دامغان)
مرد   زن - 20 بهداشت عمومي روزانه 32352

مرد زن 20 - بهداشت عمومي روزانه 32353
مرد زن - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32354
مرد زن 20 - محيطمهندسي بهداشت  روزانه 32355
مرد زن - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35587

دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي سرخه)
مرد   زن - 18 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32356

مرد زن - 18 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32357
مرد زن - 20 اطالعات سالمتفناوري  روزانه 32358
مرد زن - 18 هوشبري روزانه 32359

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد - 20 كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32360
دانشگاه علوم پزشكي سمنان (محل تحصيل شهرستان آرادان)

مرد   زن - 25 علوم تغذيه روزانه 32361
مرد زن - 26 علوم و صنايع غذايي روزانه 32362

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
مرد   زن - 33 پزشكي روزانه 32363

مرد زن 34 - پزشكي روزانه 32364
مرد زن - 20 بهداشت عمومي روزانه 32365
15 14 - 29 پرستاري روزانه 32366
10 10 20 - پرستاري روزانه 32367
مرد زن 14 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32368
مرد زن - 15 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32369
مرد زن - 25 علوم آزمايشگاهي روزانه 32370
مرد زن - 15 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32371
- زن - 14 مامايي روزانه 32372

مرد زن - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32373
مرد زن - 14 هوشبري روزانه 32374
مرد زن - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35588

دانشگاه نسبت به تأمين خوابگاه به دانشجويان شهريه پرداز و 
پرديس خودگردان تعهدي ندارد. زن مرد - 10 پزشكي ظرفيت مازاد 32375

پرداز و  دانشگاه نسبت به تأمين خوابگاه به دانشجويان شهريه
پرديس خودگردان تعهدي ندارد. زن مرد 10 - پزشكي ظرفيت مازاد 32376

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
مرد   زن - 26 پزشكي روزانه 32377

مرد زن 41 - پزشكي روزانه 32378
مرد زن - 13 دندانپزشكي روزانه 32379
مرد زن - 25 بهداشت عمومي روزانه 32380
20 20 - 40 پرستاري روزانه 32381
مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32382
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فصل دوم26 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد زن - 20 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32383
مرد زن - 25 آزمايشگاهيعلوم  روزانه 32384
- زن - 15 مامايي روزانه 32385

مرد زن - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32386
مرد زن - 20 هوشبري روزانه 32387
مرد زن 10 - پزشكي ظرفيت مازاد 32388
4 3 - 7 پرستاري ظرفيت مازاد 32389
مرد زن - 2 تكنولوژي پرتوشناسي مازادظرفيت  32390
مرد زن - 3 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32391

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (محل تحصيل دانشكده پرستاري بروجن)
  15 15 30 - پرستاري روزانه 32392

مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32393
هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32394

تهران -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
مرد   زن - 65 پزشكي روزانه 32395

مرد زن 65 - پزشكي روزانه 32396
مرد زن - 38 داروسازي روزانه 32397
مرد زن - 21 دندانپزشكي روزانه 32398
مرد زن 21 - دندانپزشكي روزانه 32399
مرد زن - 18 بهداشت عمومي روزانه 32400
مرد زن - 22 بينايي سنجي روزانه 32401
38 37 - 75 پرستاري روزانه 32402
37 38 75 - پرستاري روزانه 32403
مرد زن - 18 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32404
مرد زن - 10 تكنولوژي پرتو درماني روزانه 32405
مرد زن 10 - تكنولوژي پرتو درماني روزانه 32406
مرد زن - 15 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32407
مرد زن 15 - تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32408
مرد زن - 10 ساخت پروتزهاي دنداني روزانه 32409
مرد زن - 15 شنوايي شناسي روزانه 32410
مرد زن - 12 علوم آزمايشگاهي روزانه 32411
مرد زن 13 - علوم آزمايشگاهي روزانه 32412
مرد زن - 13 علوم تغذيه روزانه 32413
مرد زن 12 - علوم تغذيه روزانه 32414
مرد زن - 18 علوم و صنايع غذايي روزانه 32415
مرد زن 17 - علوم و صنايع غذايي روزانه 32416
مرد زن - 20 فيزيوتراپي روزانه 32417
مرد زن - 15 كاردرماني روزانه 32418
- زن - 10 مامايي روزانه 32419

مرد زن - 15 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32420
مرد زن - 18 هوشبري روزانه 32421
مرد زن - 12 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35589

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد - 35 پزشكي پرديس خودگردان 32422
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد 35 - پزشكي پرديس خودگردان 32423
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد - 35 داروسازي پرديس خودگردان 32424

تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در  زن مرد - 15 دندانپزشكي پرديس خودگردان 32425
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد 15 - دندانپزشكي پرديس خودگردان 32426
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد - 8 بهداشت عمومي پرديس خودگردان 32427

خودگردان دانشگاه واقع در تهرانمحل تحصيل پرديس  زن مرد - 9 بينايي سنجي پرديس خودگردان 32428
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران 27 28 - 55 پرستاري پرديس خودگردان 32429
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد - 8 تكنولوژي اتاق عمل خودگردانپرديس  32430
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد - 3 تكنولوژي پرتو درماني پرديس خودگردان 32431
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد 3 - تكنولوژي پرتو درماني پرديس خودگردان 32432

تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در  زن مرد - 5 تكنولوژي پرتوشناسي پرديس خودگردان 32433
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد 5 - تكنولوژي پرتوشناسي پرديس خودگردان 32434
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد - 3 ساخت پروتزهاي دنداني پرديس خودگردان 32435
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد - 7 شنوايي شناسي پرديس خودگردان 32436
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد - 5 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 32437
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد 5 - آزمايشگاهيعلوم  پرديس خودگردان 32438
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد - 5 علوم تغذيه پرديس خودگردان 32439
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد 6 - علوم تغذيه پرديس خودگردان 32440

تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در  زن مرد - 8 علوم و صنايع غذايي پرديس خودگردان 32441
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد 9 - علوم و صنايع غذايي پرديس خودگردان 32442
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد - 10 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 32443

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهرانمحل  زن مرد - 4 كاردرماني پرديس خودگردان 32444
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن - - 4 مامايي پرديس خودگردان 32445
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد - 7 مهندسي بهداشت محيط پرديس خودگردان 32446
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد - 5 هوشبري پرديس خودگردان 32447
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در تهران زن مرد - 2 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار پرديس خودگردان 35590

(محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان ورامين)تهران  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
مرد   زن 20 - بهداشت عمومي روزانه 32448

10 10 20 - پرستاري روزانه 32449
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  دانشگاه علوم پزشكي شيراز

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد   زن - 86 پزشكي روزانه 32450

مرد زن 80 - پزشكي روزانه 32451
مرد زن - 50 داروسازي روزانه 32452
مرد زن - 40 دندانپزشكي روزانه 32453
مرد زن - 12 اعضاي مصنوعي روزانه 32454
مرد زن - 20 بهداشت عمومي روزانه 32455
مرد زن - 20 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها روزانه 32456
20 20 - 40 پرستاري روزانه 32457
20 20 40 - پرستاري روزانه 32458
مرد زن - 25 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32459
مرد زن - 30 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32460
مرد زن - 12 شنوايي شناسي روزانه 32461
مرد زن - 30 علوم آزمايشگاهي روزانه 32462
مرد زن - 20 علوم تغذيه روزانه 32463
مرد زن - 20 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32464
مرد زن - 25 فيزيوتراپي روزانه 32465
مرد زن - 15 كاردرماني روزانه 32466
مرد زن - 15 گفتار درماني روزانه 32467
- زن - 15 مامايي روزانه 32468

مرد زن - 20 خدمات بهداشتي درمانيمديريت  روزانه 32469
مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32470
مرد زن - 25 هوشبري روزانه 32471
مرد زن - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35591
مرد زن - 15 پزشكي ظرفيت مازاد 32472
مرد زن 15 - پزشكي ظرفيت مازاد 32473
مرد زن - 15 داروسازي ظرفيت مازاد 32474
مرد زن - 2 اعضاي مصنوعي ظرفيت مازاد 32475
مرد زن - 2 شنوايي شناسي ظرفيت مازاد 32476
مرد زن - 6 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32477
مرد زن - 3 فيزيوتراپي ظرفيت مازاد 32478
مرد زن - 2 كاردرماني ظرفيت مازاد 32479
مرد زن - 2 گفتار درماني ظرفيت مازاد 32480

دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل دانشكده پرستاري آباده)
11 11  ممنوعيت نقل و انتقال - 22 پرستاري روزانه 32481

دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل دانشكده پرستاري المرد)
11 11  ممنوعيت نقل و انتقال - 22 پرستاري روزانه 32482

دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي استهبان)
زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال 13 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32483
ممنوعيت نقل و انتقال زن مرد 20 - علوم آزمايشگاهي روزانه 32484
ممنوعيت نقل و انتقال زن مرد 15 - هوشبري روزانه 32485

مرد زن 1 - تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 32486
مرد زن 3 - علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32487
مرد زن 1 - هوشبري ظرفيت مازاد 32488

دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي داراب)
زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32489

 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 
ممنوعيت نقل و انتقال - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32490

مرد زن - 2 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32491
دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت ممسني)

زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال - 25 بهداشت عمومي روزانه 32492
 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 

ممنوعيت نقل و انتقال - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32493
مرد زن - 2 بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 32494

هامندرج در بخش پيوستشرايط و ضوابط  - داراي مصاحبه  - مرد 4 - كارداني فوريت هاي پزشكي ظرفيت مازاد 32495
دانشگاه علوم پزشكي شيراز (محل تحصيل شهرستان سپيدان)

زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال - 20 علوم تغذيه روزانه 32496
مرد زن - 5 علوم تغذيه ظرفيت مازاد 32497

دانشگاه علوم پزشكي فسا
مرد   زن - 64 پزشكي روزانه 32498

مرد زن - 20 بهداشت عمومي روزانه 32499
18 18 - 36 پرستاري روزانه 32500
مرد زن 20 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32501
مرد زن - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32502
مرد زن 20 - هوشبري روزانه 32503
مرد زن - 20 پزشكي مازادظرفيت  32504

دانشگاه علوم پزشكي قزوين
مرد   زن - 35 پزشكي روزانه 32505

مرد زن - 25 دندانپزشكي روزانه 32506
مرد زن - 20 بهداشت عمومي روزانه 32507
13 13 - 26 پرستاري روزانه 32508
13 13 26 - پرستاري روزانه 32509
مرد زن - 22 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32510
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  دانشگاه علوم پزشكي قزوين ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد زن - 23 علوم آزمايشگاهي روزانه 32511
- زن - 15 مامايي روزانه 32512

مرد زن - 30 مديريت خدمات بهداشتي درماني روزانه 32513
مرد زن - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32514
مرد زن - 25 هوشبري روزانه 32515

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 25 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32516
مرد زن - 21 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35592
مرد زن - 25 پزشكي ظرفيت مازاد 32517
8 7 - 15 پرستاري ظرفيت مازاد 32518
8 7 15 - پرستاري ظرفيت مازاد 32519
- زن - 2 مامايي ظرفيت مازاد 32520

دانشگاه علوم پزشكي قم
مرد   زن - 39 پزشكي روزانه 32521

مرد زن - 25 دندانپزشكي روزانه 32522
مرد زن - 25 بهداشت عمومي روزانه 32523
18 18 36 - پرستاري روزانه 32524
مرد زن 20 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32525
مرد زن - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32526
- زن - 18 مامايي روزانه 32527

مرد زن - 22 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32528
مرد زن 20 - هوشبري روزانه 32529

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 15 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32530
مرد زن - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35593
مرد زن - 10 پزشكي ظرفيت مازاد 32531
5 5 10 - پرستاري ظرفيت مازاد 32532
مرد زن 3 - اتاق عمل تكنولوژي ظرفيت مازاد 32533
مرد زن - 3 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32534
- زن - 2 مامايي ظرفيت مازاد 32535

مرد زن - 2 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 32536
مرد زن 3 - هوشبري ظرفيت مازاد 32537

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 2 - كارداني فوريت هاي پزشكي ظرفيت مازاد 32538
دانشگاه علوم پزشكي كاشان

مرد   زن - 76 پزشكي روزانه 32539
مرد زن - 14 دندانپزشكي روزانه 32540
مرد زن - 22 بهداشت عمومي روزانه 32541
13 13 - 26 پرستاري روزانه 32542
13 13 26 - پرستاري روزانه 32543
مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32544
مرد زن - 20 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32545
مرد زن - 22 علوم آزمايشگاهي روزانه 32546
مرد زن - 25 علوم تغذيه روزانه 32547
مرد زن - 18 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32548
- زن - 18 مامايي روزانه 32549

مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32550
مرد زن - 15 هوشبري روزانه 32551

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 15 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32552
مرد زن - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35594
مرد زن - 4 عموميبهداشت  ظرفيت مازاد 32553
مرد زن - 5 پرستاري ظرفيت مازاد 32554
مرد زن 5 - پرستاري ظرفيت مازاد 32555
مرد زن - 3 تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 32556
مرد زن - 4 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 32557
مرد زن - 5 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32558
مرد زن - 5 علوم تغذيه ظرفيت مازاد 32559
مرد زن - 2 فناوري اطالعات سالمت ظرفيت مازاد 32560
- زن - 2 مامايي ظرفيت مازاد 32561

مرد زن - 4 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 32562
مرد زن - 3 هوشبري ظرفيت مازاد 32563

هاپيوستشرايط و ضوابط مندرج در بخش  - داراي مصاحبه  - مرد 3 - كارداني فوريت هاي پزشكي ظرفيت مازاد 32564
مرد زن - 3 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار ظرفيت مازاد 35595
دانشگاه علوم پزشكي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل)

درخواست نقل و انتقال پذيرفته شدگان اين رشته تحت هيچ 
زن مرد  بود.شرايطي قابل پذيرش نخواهد  40 - پزشكي پرديس خودگردان 32565

سنندج - دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
مرد   زن - 36 پزشكي روزانه 32566

مرد زن 36 - پزشكي روزانه 32567
مرد زن - 18 دندانپزشكي روزانه 32568
مرد زن - 18 بهداشت عمومي روزانه 32569
مرد زن 17 - بهداشت عمومي روزانه 32570
18 18 - 36 پرستاري روزانه 32571
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  سنندج -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
عرصه آموزشي بيمارستان شهرستان سقز ، بر اساس تفاهم نامه 

دانشگاه علوم پزشكي كردستان و مابين دانشكده پرستاري 
بيمارستان شهرستان سقز خواهد بود.

5 5 10 - پرستاري روزانه 32572

13 13 26 - پرستاري روزانه 32573
مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32574
مرد زن 18 - تكنولوژي پرتو درماني روزانه 32575
مرد زن - 20 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32576
مرد زن - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32577
- زن - 18 مامايي روزانه 32578

مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32579
مرد زن - 20 هوشبري روزانه 32580

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32581
مرد زن - 18 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35596
مرد زن 20 - پزشكي ظرفيت مازاد 32582
مرد زن 10 - پرستاري ظرفيت مازاد 32583
مرد زن - 3 تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 32584
مرد زن 3 - تكنولوژي پرتو درماني ظرفيت مازاد 32585
مرد زن - 3 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 32586
مرد زن - 4 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32587
- زن - 2 مامايي ظرفيت مازاد 32588

مرد زن - 3 هوشبري ظرفيت مازاد 32589
دانشگاه علوم پزشكي كرمان

مرد   زن - 51 پزشكي روزانه 32590
مرد زن 51 - پزشكي روزانه 32591
مرد زن - 40 داروسازي روزانه 32592
مرد زن - 25 دندانپزشكي روزانه 32593
مرد زن - 27 بهداشت عمومي روزانه 32594
مرد زن - 30 بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها روزانه 32595
مرد زن 22 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32596
مرد زن - 23 پرتوشناسيتكنولوژي  روزانه 32597
مرد زن - 25 علوم آزمايشگاهي روزانه 32598
مرد زن - 22 علوم تغذيه روزانه 32599
مرد زن - 15 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32600
مرد زن - 18 فيزيوتراپي روزانه 32601
مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32602
مرد زن - 23 هوشبري روزانه 32603

محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي رازي 27 28 - 55 پرستاري روزانه 32609
محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي رازي زن - - 18 مامايي روزانه 32610

مرد زن - 19 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35597
مرد زن 5 - تكنولوژي اتاق عمل پرديس خودگردان 32604
مرد زن - 4 تكنولوژي پرتوشناسي پرديس خودگردان 32605
مرد زن - 5 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 32606
مرد زن - 5 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 32607
مرد زن - 5 هوشبري پرديس خودگردان 32608

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 15 پزشكي پرديس خودگردان 32611
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد 15 - پزشكي پرديس خودگردان 32612
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 17 داروسازي پرديس خودگردان 32613
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 7 دندانپزشكي پرديس خودگردان 32614

علوم پزشكي كرمان (محل تحصيل دانشكده پرستاري زرند)دانشگاه 
  18 17 - 35 پرستاري روزانه 32615

هرگونه نقل و انتقال از دانشكده پرستاري زرند به ساير دانشگاه ها 
ممنوع بوده مگر در شرايط خاص. اين دانشكده در قبال تامين 

خوابگاه براي پسران هيچ تعهدي ندارد.
زن مرد - 20 بهداشت محيط مهندسي روزانه 32616

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مرد   زن - 40 پزشكي روزانه 32617

مرد زن 40 - پزشكي روزانه 32618
مرد زن - 20 داروسازي روزانه 32619
مرد زن - 25 دندانپزشكي روزانه 32620
مرد زن - 28 بهداشت عمومي روزانه 32621
17 17 - 34 پرستاري روزانه 32622
17 16 33 - پرستاري روزانه 32623
مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32624
مرد زن - 20 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32625
مرد زن - 20 تكنولوژي پزشكي هسته اي روزانه 32626
مرد زن - 23 علوم آزمايشگاهي روزانه 32627
مرد زن - 30 صنايع غذاييعلوم و  روزانه 32628
مرد زن - 18 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32629
- زن - 15 مامايي روزانه 32630

مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32631
مرد زن - 20 هوشبري روزانه 32632

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 20 - فوريت هاي پزشكيكارداني  روزانه 32633
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فصل دوم30 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد زن - 18 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35598
مرد زن - 5 پرستاري خودگردانپرديس  32634
مرد زن 5 - پرستاري پرديس خودگردان 32635
مرد زن - 5 تكنولوژي اتاق عمل پرديس خودگردان 32636
مرد زن - 4 تكنولوژي پرتوشناسي پرديس خودگردان 32637
مرد زن - 4 تكنولوژي پزشكي هسته اي پرديس خودگردان 32638
مرد زن - 5 علوم آزمايشگاهي خودگردانپرديس  32639
مرد زن - 3 فناوري اطالعات سالمت پرديس خودگردان 32640
- زن - 3 مامايي پرديس خودگردان 32641

مرد زن - 4 هوشبري پرديس خودگردان 32642
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 12 پزشكي پرديس خودگردان 32645
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد 12 - پزشكي پرديس خودگردان 32646
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 10 داروسازي پرديس خودگردان 32647
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 12 دندانپزشكي پرديس خودگردان 32648

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (محل تحصيل دانشكده پرستاري سنقر)
  10 10 20 - پرستاري روزانه 32643

مرد زن 5 - پرستاري پرديس خودگردان 32644
گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

مرد   زن - 62 پزشكي روزانه 32649
مرد زن - 20 دندانپزشكي روزانه 32650
مرد زن - 22 بهداشت عمومي روزانه 32651
16 16 - 32 پرستاري روزانه 32652
15 15 30 - پرستاري روزانه 32653
مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32654
مرد زن - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32655
مرد زن - 20 علوم تغذيه روزانه 32656
- زن - 17 مامايي روزانه 32657

مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32658
مرد زن - 20 هوشبري روزانه 32659
15 15 30 - پرستاري پرديس خودگردان 32660
مرد زن - 4 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 32661
مرد زن - 5 علوم تغذيه پرديس خودگردان 32662
- زن - 2 مامايي پرديس خودگردان 32663

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 10 پزشكيدندان پرديس خودگردان 33020
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 50 پزشكي پرديس خودگردان 32664
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 4 بهداشت عمومي پرديس خودگردان 32665
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 5 تكنولوژي اتاق عمل پرديس خودگردان 32666

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  زن مرد - 5 مهندسي بهداشت محيط پرديس خودگردان 32667
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 4 هوشبري پرديس خودگردان 32668

دانشگاه علوم پزشكي گناباد
مرد   زن - 40 پزشكي روزانه 32669

مرد زن - 25 بهداشت عمومي روزانه 32670
12 11 - 23 پرستاري روزانه 32671
11 12 23 - پرستاري روزانه 32672
مرد زن - 17 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32673
مرد زن - 20 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32674
مرد زن - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32675
مرد زن - 20 علوم تغذيه روزانه 32676
- زن - 15 مامايي روزانه 32677

مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32678
مرد زن - 18 هوشبري روزانه 32679

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32680
مرد زن - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35599
مرد زن - 11 پزشكي ظرفيت مازاد 32681
مرد زن - 3 بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 32682
3 2 - 5 پرستاري ظرفيت مازاد 32683
2 3 5 - پرستاري ظرفيت مازاد 32684
مرد زن - 3 تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 32685
مرد زن - 3 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 32686
مرد زن - 3 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32687
مرد زن - 2 علوم تغذيه ظرفيت مازاد 32688
- زن - 2 مامايي ظرفيت مازاد 32689

مرد زن - 2 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 32690
مرد زن - 3 هوشبري ظرفيت مازاد 32691

دانشكده پيراپزشكي لنگرود)رشت (محل تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران - 16 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32692
عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران زن مرد 18 - تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32693
عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران زن مرد - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32694
عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 9 9 18 - هوشبري روزانه 32695
عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران زن مرد - 3 تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 32696
عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران زن مرد 2 - پرتوشناسي تكنولوژي ظرفيت مازاد 32697
عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران زن مرد - 4 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32698
عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران زن مرد 3 - هوشبري ظرفيت مازاد 32699
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فصل دوم31 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  رشت –دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

جنس پذيرش  توضيحات  پذيرشظرفيت 
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 

زن مرد  دانشكده دندانپزشكي - 32 دندانپزشكي روزانه 32700
محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 

دانشكده پزشكي زن مرد - 50 پزشكي روزانه 32701
محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 

دانشكده پزشكي زن مرد 50 - پزشكي روزانه 32702
محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 

دانشكده پزشكي زن مرد - 15 فيزيوتراپي روزانه 32703
محل تحصيل  -خوابگاه بويژه براي پسران عدم تعهد در ارايه 

دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 20 20 - 40 پرستاري روزانه 32705
محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 20 20 40 - پرستاري روزانه 32706

محل تحصيل  -خوابگاه بويژه براي پسران عدم تعهد در ارايه 
دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت زن - - 20 مامايي روزانه 32707

عدم  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 
محل تحصيل دانشكده  - تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 

پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت
- مرد 18 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32708

محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
دانشكده داروسازي زن مرد - 24 داروسازي روزانه 32718

محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
دانشكده بهداشت رشت زن مرد - 21 بهداشت عمومي روزانه 32720

محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
دانشكده بهداشت رشت زن مرد - 21 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32721

محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
دانشكده بهداشت رشت زن مرد - 13 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35600

محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
دانشكده پزشكي زن مرد - 3 فيزيوتراپي ظرفيت مازاد 32704

محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 5 5 - 10 پرستاري ظرفيت مازاد 32709
محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 5 5 10 - پرستاري ظرفيت مازاد 32710
محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 
دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت زن - - 2 مامايي مازادظرفيت  32711
محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 

دانشكده داروسازي زن مرد - 6 داروسازي ظرفيت مازاد 32719
محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 

دانشكده بهداشت رشت زن مرد - 2 بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 32722
محل تحصيل  -خوابگاه بويژه براي پسران عدم تعهد در ارايه 

دانشكده بهداشت رشت زن مرد - 4 مهندسي بهداشت محيط ظرفيت مازاد 32723
محل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 

دانشكده بهداشت رشت زن مرد - 2 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار ظرفيت مازاد 35601

رشت (محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي لنگرود) -پزشكي گيالن دانشگاه علوم 
10 10  عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران - 20 پرستاري روزانه 32712
عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران زن - 15 - مامايي روزانه 32713
عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 2 2 - 4 پرستاري ظرفيت مازاد 32714
عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران زن - 2 - مامايي ظرفيت مازاد 32715

رشت (محل تحصيل واحد بين الملل واقع در بندر انزلي) -دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران 35 - پزشكي پرديس خودگردان 32716
عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران زن مرد 15 - دندانپزشكي پرديس خودگردان 32717

خرم آباد -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
زن مرد  محدوديت در ارايه خوابگاه - 44 پزشكي روزانه 32724
محدوديت در ارايه خوابگاه زن مرد 44 - پزشكي روزانه 32725
محدوديت در ارايه خوابگاه زن مرد - 18 داروسازي روزانه 32726
محدوديت در ارايه خوابگاه زن مرد - 15 دندانپزشكي روزانه 32727

بدون خوابگاه زن مرد - 15 بهداشت عمومي روزانه 32728
بدون خوابگاه زن مرد 15 - بهداشت عمومي روزانه 32729
بدون خوابگاه 15 15 - 30 پرستاري روزانه 32730
بدون خوابگاه 15 15 30 - پرستاري روزانه 32731
بدون خوابگاه زن مرد - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32732
بدون خوابگاه زن مرد - 20 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32733
بدون خوابگاه زن مرد - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32734
بدون خوابگاه زن مرد 20 - علوم آزمايشگاهي روزانه 32735
بدون خوابگاه زن مرد - 20 علوم تغذيه روزانه 32736
بدون خوابگاه زن مرد - 20 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32737
بدون خوابگاه زن - - 20 مامايي روزانه 32738
بدون خوابگاه زن مرد - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32739

خوابگاهبدون  زن مرد - 20 هوشبري روزانه 32740
بدون  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 

خوابگاه - مرد 18 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32741
بدون خوابگاه زن مرد - 12 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35602
بدون خوابگاه زن مرد - 10 پزشكي ظرفيت مازاد 32742
بدون خوابگاه زن مرد 11 - پزشكي ظرفيت مازاد 32743
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فصل دوم32 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  خرم آباد (محل تحصيل دانشكده پرستاري اليگودرز) -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
5 5  بدون خوابگاه - 10 پرستاري روزانه 32744
بدون خوابگاه 5 5 10 - پرستاري روزانه 32745
بدون خوابگاه زن مرد - 15 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32746

  خرم آباد (محل تحصيل دانشكده پرستاري پلدختر) -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
14 13  بدون خوابگاه - 27 پرستاري روزانه 32747

خوابگاهبدون  زن مرد 20 - هوشبري روزانه 32748
خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزشي فوريت هاي پزشكي پلدختر) -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

بدون  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 
- مرد  خوابگاه 18 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32749

خرم آباد (محل تحصيل دانشكده پرستاري بروجرد) -پزشكي لرستان دانشگاه علوم 
13 14  بدون خوابگاه - 27 پرستاري روزانه 32750

ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
مرد   زن - 44 پزشكي روزانه 32751

مرد زن 54 - پزشكي روزانه 32752
مرد زن - 30 داروسازي روزانه 32753
مرد زن - 16 دندانپزشكي روزانه 32754
مرد زن - 25 بهداشت عمومي روزانه 32755
17 17 - 34 پرستاري روزانه 32756
17 17 34 - پرستاري روزانه 32757
مرد زن - 26 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32758
مرد زن - 25 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32759
مرد زن - 25 علوم آزمايشگاهي روزانه 32760
مرد زن - 20 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32761
مرد زن - 15 كاردرماني روزانه 32762
- زن - 18 مامايي روزانه 32763

مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32764
مرد زن - 20 هوشبري روزانه 32765
مرد زن - 16 كارمهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني  روزانه 35603
مرد زن - 6 دندانپزشكي پرديس خودگردان 32766
مرد زن - 5 بهداشت عمومي پرديس خودگردان 32767
5 5 - 10 پرستاري پرديس خودگردان 32768
5 5 10 - پرستاري پرديس خودگردان 32769
- زن - 2 مامايي پرديس خودگردان 32770

مرد زن - 5 محيطمهندسي بهداشت  پرديس خودگردان 32771
مرد زن - 3 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار پرديس خودگردان 35604

ساري (محل تحصيل دانشكده پرستاري آمل) -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
  13 12 - 25 پرستاري روزانه 32772

12 13 25 - پرستاري روزانه 32773
3 2 - 5 پرستاري پرديس خودگردان 32774
2 3 5 - پرستاري پرديس خودگردان 32775

ساري (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي آمل) -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
مرد   زن - 25 علوم آزمايشگاهي روزانه 32776

مرد زن - 25 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32777
هاپيوست شرايط و ضوابط مندرج در بخش - داراي مصاحبه  - مرد 25 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32778

ساري (محل تحصيل دانشكده پرستاري بهشهر) -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
  15 15 - 30 پرستاري روزانه 32779

2 3 - 5 پرستاري پرديس خودگردان 32780
خودگردان دانشگاه واقع در شهر رامسر)ساري (محل تحصيل پرديس  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

مرد   زن - 25 پزشكي پرديس خودگردان 32781
مرد زن - 20 داروسازي پرديس خودگردان 32782

دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مرد   زن - 64 پزشكي روزانه 32783

مرد زن 75 - پزشكي روزانه 32784
مرد زن - 30 داروسازي روزانه 32785
مرد زن - 30 دندانپزشكي روزانه 32786
مرد زن - 20 بهداشت عمومي روزانه 32787
مرد زن - 18 بينايي سنجي روزانه 32788
17 18 - 35 پرستاري روزانه 32789
18 17 35 - پرستاري روزانه 32790
مرد زن 17 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32791
مرد زن - 25 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32792
مرد زن - 30 علوم آزمايشگاهي روزانه 32793
مرد زن - 17 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32794
مرد زن - 15 فيزيوتراپي روزانه 32795
مرد زن - 12 كاردرماني روزانه 32796
مرد زن - 15 گفتار درماني روزانه 32797
- زن - 20 مامايي روزانه 32798

مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32799
مرد زن - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35605
مرد زن - 7 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 32800

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 16 پزشكي پرديس خودگردان 32810



دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398            79  

تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

فصل دوم33 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد 17 - پزشكي پرديس خودگردان 32811
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد 23 - داروسازي پرديس خودگردان 32812

پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  زن مرد 20 - دندانپزشكي پرديس خودگردان 32813
مرد زن - 5 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 32801
مرد زن - 4 فناوري اطالعات سالمت ظرفيت مازاد 32802
مرد زن - 5 گفتار درماني ظرفيت مازاد 32803

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 3 بينايي سنجي ظرفيت مازاد 32814
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زن مرد - 4 فيزيوتراپي ظرفيت مازاد 32815

دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل دانشكده پرستاري قوچان)
8 7  ممنوعيت نقل و انتقال خوابگاه خودگردان - 15 پرستاري روزانه 32804

خوابگاه خودگردان 8 7 15 - پرستاري روزانه 32805
دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت كاشمر)

11 11  خوابگاه خودگردان - 22 پرستاري روزانه 32806
 - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 

خوابگاه خودگردان - مرد 18 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32807
خوابگاه خودگردان - مرد - 4 پرستاري پرديس خودگردان 32808

دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل مركز آموزشي فوريت هاي پزشكي درگز)
بدون  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 

- مرد  خوابگاه 22 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32809
علوم پزشكي همدان دانشگاه

زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه - 53 پزشكي روزانه 32816
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد 52 - پزشكي روزانه 32817
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 34 داروسازي روزانه 32818
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 25 دندانپزشكي روزانه 32819
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 12 اعضاي مصنوعي روزانه 32820
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 30 بهداشت عمومي روزانه 32821
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد 30 - بهداشت عمومي روزانه 32822
عدم تعهد در ارايه خوابگاه 15 15 - 30 پرستاري روزانه 32823
عدم تعهد در ارايه خوابگاه 15 15 30 - پرستاري روزانه 32824
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 30 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32825
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 30 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32826
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 35 علوم آزمايشگاهي روزانه 32827
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 20 علوم تغذيه روزانه 32828
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 25 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32829
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 17 فيزيوتراپي روزانه 32830
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 21 كاردرماني روزانه 32831
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 30 كتابداري و اطالع رساني پزشكي روزانه 32832
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 23 گفتار درماني روزانه 32833
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن - - 18 مامايي روزانه 32834
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن - 17 - مامايي روزانه 32835
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 30 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32836
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 30 هوشبري روزانه 32837
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 26 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35606

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -ارايه خوابگاه  عدم تعهد در زن مرد - 33 پزشكي پرديس خودگردان 32843
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن مرد 17 - پزشكي پرديس خودگردان 32844
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن مرد - 25 داروسازي پرديس خودگردان 32845
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن مرد - 11 دندانپزشكي پرديس خودگردان 32846
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن مرد - 3 اعضاي مصنوعي پرديس خودگردان 32847

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -تعهد در ارايه خوابگاه عدم  8 7 - 15 پرستاري پرديس خودگردان 32848
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  7 8 15 - پرستاري پرديس خودگردان 32849
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن مرد - 5 تكنولوژي اتاق عمل پرديس خودگردان 32850
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن مرد - 3 تكنولوژي پرتوشناسي پرديس خودگردان 32851
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن مرد - 2 علوم آزمايشگاهي پرديس خودگردان 32852
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن مرد - 2 فناوري اطالعات سالمت پرديس خودگردان 32853
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن مرد - 5 فيزيوتراپي پرديس خودگردان 32854

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -ارايه خوابگاه عدم تعهد در  زن مرد - 4 كاردرماني پرديس خودگردان 32855
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن مرد - 2 كتابداري و اطالع رساني پزشكي پرديس خودگردان 32856
پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن مرد - 5 گفتار درماني پرديس خودگردان 32857
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن - - 2 مامايي پرديس خودگردان 32858
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن مرد - 5 محيطمهندسي بهداشت  پرديس خودگردان 32859
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -عدم تعهد در ارايه خوابگاه  زن مرد - 3 هوشبري پرديس خودگردان 32860

دانشگاه علوم پزشكي همدان (محل تحصيل دانشكده پرستاري مالير)
ممنوعيت نقل و انتقاالت براساس -عدم تعهد در ارايه خوابگاه

18 17  آموزشي دانشگاهمصويه شوراي  - 35 پرستاري روزانه 32838
دانشگاه علوم پزشكي همدان (محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي نهاوند)

ممنوعيت نقل و انتقاالت براساس -عدم تعهد در ارايه خوابگاه
10 10  مصويه شوراي آموزشي دانشگاه - 20 پرستاري روزانه 32839

ممنوعيت نقل و انتقاالت براساس -خوابگاهعدم تعهد در ارايه 
مصويه شوراي آموزشي دانشگاه 10 10 20 - پرستاري روزانه 32840

ممنوعيت نقل و انتقاالت براساس -عدم تعهد در ارايه خوابگاه
مصويه شوراي آموزشي دانشگاه زن مرد - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32841

عدم  - هامندرج در بخش پيوستشرايط و ضوابط  - داراي مصاحبه 
ممنوعيت نقل و انتقاالت براساس مصويه -تعهد در ارايه خوابگاه

شوراي آموزشي دانشگاه
- مرد 25 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32842
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فصل دوم34 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش

نيمسال عنوان رشته كدرشته 
محل

دوره تحصيلي
مرد زن دوم اول

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي در قبال 
زن مرد  واگذاري خوابگاه ندارد - 24 پزشكي روزانه 32861

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي در قبال 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد 31 - پزشكي روزانه 32862

فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي در قبال با توجه به كمبود 
واگذاري خوابگاه ندارد. زن مرد - 12 دندانپزشكي روزانه 32863

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي در قبال 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 25 بهداشت عمومي روزانه 32864

تعهدي در قبال با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه 
واگذاري خوابگاه ندارد 17 18 - 35 پرستاري روزانه 32865

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي در قبال 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 18 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32866

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي در قبال 
خوابگاه نداردواگذاري  زن مرد - 20 تكنولوژي پرتوشناسي روزانه 32867

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي در قبال 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32868

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي در قبال 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 25 علوم تغذيه روزانه 32869

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي در قبال 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 15 علوم و صنايع غذايي گرايش كنترل كيفي و بهداشتي روزانه 32870

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي در قبال 
ندارد واگذاري خوابگاه زن - - 17 مامايي روزانه 32871

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي در قبال 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32872

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي در قبال 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 16 هوشبري روزانه 32873

با توجه به كمبود فضاي فيزيكي اين دانشگاه تعهدي در قبال 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد 20 - پزشكي ظرفيت مازاد 32874

دانشگاه علوم پزشكي يزد
زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه - 90 پزشكي روزانه 32875
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 32 داروسازي روزانه 32876
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 35 بهداشت عمومي روزانه 32877
عدم تعهد در ارايه خوابگاه 29 29 - 58 پرستاري روزانه 32878
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 18 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32879
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 20 پرتوشناسيتكنولوژي  روزانه 32880
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32881
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 20 علوم تغذيه روزانه 32882
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 15 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32883
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن - - 18 مامايي روزانه 32884
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 32 مديريت خدمات بهداشتي درماني روزانه 32885
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 30 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32886
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 18 هوشبري روزانه 32887

محل تحصيل دانشكده دندانپزشكي -خوابگاه  عدم تعهد در ارايه زن مرد - 30 دندانپزشكي روزانه 32897
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 20 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35607

محل تحصيل واحدبين الملل واقع در  - خوابگاه خودگردان 
احمدآباد مشير زن مرد 50 - پزشكي پرديس خودگردان 32889

محل تحصيل واحدبين الملل واقع در  - خوابگاه خودگردان 
احمدآباد مشير زن مرد 25 - داروسازي پرديس خودگردان 32890

محل تحصيل واحدبين الملل واقع در  - خوابگاه خودگردان 
احمدآباد مشير زن مرد 20 - دندانپزشكي پرديس خودگردان 32891

تحصيل واحدبين الملل واقع در  محل - خوابگاه خودگردان 
احمدآباد مشير 22 23 45 - پرستاري پرديس خودگردان 32892

عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 3 تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 32888
محل تحصيل  -با پرداخت شهريه و عدم تعهد در ارايه خوابگاه 

دانشكده پيراپزشكي يزد زن مرد - 4 پرتوشناسيتكنولوژي  ظرفيت مازاد 32898
محل تحصيل  -با پرداخت شهريه و عدم تعهد در ارايه خوابگاه 

دانشكده پيراپزشكي يزد زن مرد - 5 علوم آزمايشگاهي ظرفيت مازاد 32899
محل تحصيل  -با پرداخت شهريه و عدم تعهد در ارايه خوابگاه 

دانشكده پيراپزشكي يزد زن مرد - 5 هوشبري ظرفيت مازاد 32900
محل تحصيل  -با پرداخت شهريه وعدم تعهد در ارايه خوابگاه 

دانشكده پرستاري و مامايي يزد زن - - 2 مامايي ظرفيت مازاد 32901
دانشگاه علوم پزشكي يزد (محل تحصيل دانشكده پرستاري ميبد)

  20 20 - 40 پرستاري روزانه 32893
دانشكده پيراپزشكي ابركوه)دانشگاه علوم پزشكي يزد (محل تحصيل 

زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32894
عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32895

عدم  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 
تعهد در ارايه خوابگاه - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32896

عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد - 16 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35608
دانشكده علوم پزشكي آبادان

مرد   زن - 20 پزشكي روزانه 32902
مرد زن - 20 بهداشت عمومي روزانه 32903

تحصيل در شهرستان خرمشهر داراي تعهد خدمت سه برابر طول مدت 4 4 - 8 پرستاري روزانه 32904
ممنوعيت نقل و انتقال 15 15 30 - پرستاري روزانه 32905

مرد زن 20 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32906
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  دانشكده علوم پزشكي آبادان ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد زن 20 - علوم آزمايشگاهي روزانه 32907
مرد زن - 20 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32908
مرد زن - 20 كتابداري و اطالع رساني پزشكي روزانه 32909

ممنوعيت نقل و انتقال زن مرد - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32910
مرد زن - 25 هوشبري روزانه 32911

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32912
مرد زن - 12 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35609
مرد زن - 8 پزشكي ظرفيت مازاد 32913
5 5 10 - پرستاري ظرفيت مازاد 32914

(استان همدان) علوم پزشكي اسدآباد دانشكده
زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه - 30 بهداشت عمومي روزانه 32915
عدم تعهد در ارايه خوابگاه 15 15 - 30 پرستاري روزانه 32916

عدم تعهد  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 
در ارايه خوابگاه - مرد 30 - فوريت هاي پزشكيكارداني  روزانه 32917

دانشكده علوم پزشكي اسفراين
زن مرد  عدم تعهد در ارايه خوابگاه - 20 بهداشت عمومي روزانه 32918
عدم تعهد در ارايه خوابگاه 15 15 - 30 پرستاري روزانه 32919

عدم تعهد  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 
در ارايه خوابگاه - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32920

عدم تعهد در ارايه خوابگاه زن مرد 10 - مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35610
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

زن مرد   - 25 پزشكي روزانه 33021
زن مرد  محدوديت نقل و انتقال - 15 بهداشت عمومي روزانه 32921
محدوديت نقل و انتقال زن مرد - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32922

مرد زن - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32923
محدوديت نقل و انتقال زن مرد - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32924
محدوديت نقل و انتقال زن مرد 20 - هوشبري روزانه 32925

محدوديت در نقل و انتقال زن مرد - 10 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35611
)مجتمع آموزش عالي سالمت چابهار(محل تحصيل  دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

زن مرد  محدوديت نقل و انتقال - 20 پرستاري روزانه 33025
زن مرد  محدوديت نقل و انتقال - 20 بهداشت عمومي روزانه 33022
 روزانه 33023  مهندسي بهداشت محيط 20 - زن مرد  محدوديت نقل و انتقال

دانشكده علوم پزشكي بهبهان
مرد   زن - 20 بهداشت عمومي روزانه 32926

10 10 - 20 پرستاري روزانه 32927
مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32928
مرد زن - 20 پرتوشناسيتكنولوژي  روزانه 32929
2 3 - 5 پرستاري ظرفيت مازاد 32930
مرد زن - 5 تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 32931
مرد زن - 5 تكنولوژي پرتوشناسي ظرفيت مازاد 32932

دانشكده علوم پزشكي تربت جام
مرد   زن - 30 بهداشت عمومي روزانه 32933

15 15 - 30 پرستاري روزانه 32934
مرد زن - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32935

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32936
دانشكده علوم پزشكي خلخال

زن مرد  ممنوعيت نقل و انتقال وعدم تعهد در ارايه خوابگاه براي پسران - 30 عمومي بهداشت روزانه 32937
ممنوعيت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارايه خوابگاه براي پسران 15 15 - 30 پرستاري روزانه 32938
ممنوعيت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارايه خوابگاه براي پسران زن مرد - 25 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32939

- زن مرد  ارايه خوابگاه براي پسرانممنوعيت نقل و انتقال و عدم تعهد در  20 33024  علوم تغذيه  روزانه
دانشكده علوم پزشكي خمين

9 8  اين دانشكده فاقد خوابگاه مي باشد. - 17 پرستاري روزانه 32940

اين دانشكده فاقد خوابگاه مي باشد. زن مرد 20 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32941
باشد. اين دانشكده فاقد خوابگاه مي زن مرد - 20 علوم آزمايشگاهي روزانه 32942

اين دانشكده فاقد خوابگاه مي باشد. زن مرد - 20 هوشبري روزانه 32943
اين  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 

دانشكده فاقد خوابگاه مي باشد. - مرد 11 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32944
دانشكده علوم پزشكي خوي

مرد   زن - 20 بهداشت عمومي روزانه 32945
13 12 - 25 پرستاري روزانه 32946
12 13 25 - پرستاري روزانه 32947
مرد زن - 20 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32948
مرد زن - 30 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32949

هادر بخش پيوست شرايط و ضوابط مندرج - داراي مصاحبه  - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32950
مرد زن - 2 پرستاري ظرفيت مازاد 32951
مرد زن 2 - پرستاري ظرفيت مازاد 32952
مرد زن - 2 تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 32953

دانشكده علوم پزشكي ساوه
زن مرد  فاقد خوابگاه - 20 بهداشت عمومي روزانه 32954
فاقد خوابگاه 13 13 - 26 پرستاري روزانه 32955
فاقد خوابگاه زن مرد - 16 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32956
فاقد خوابگاه زن مرد - 22 فناوري اطالعات سالمت روزانه 32957
فاقد خوابگاه زن مرد 20 - مهندسي بهداشت محيط روزانه 32958
فاقد خوابگاه زن مرد - 18 هوشبري روزانه 32959

فاقد خوابگاه - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 20 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32960
فاقد خوابگاه زن مرد 13 - مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35612
فاقد خوابگاه زن مرد - 4 پرستاري مازاد ظرفيت 32961
فاقد خوابگاه زن مرد - 2 تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 32962
فاقد خوابگاه زن مرد - 3 هوشبري ظرفيت مازاد 32963

فاقد خوابگاه - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 2 - كارداني فوريت هاي پزشكي ظرفيت مازاد 32964
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  سراب دانشكده علوم پزشكي

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد   زن - 30 بهداشت عمومي روزانه 32965

16 16 - 32 پرستاري روزانه 32966
مرد زن - 25 علوم آزمايشگاهي روزانه 32967

هابخش پيوستشرايط و ضوابط مندرج در  - داراي مصاحبه  - مرد 30 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32968
دانشكده علوم پزشكي سيرجان

زن مرد  اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه خوابگاه براي دانشجويان ندارد. - 30 بهداشت عمومي روزانه 32969

اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه خوابگاه براي دانشجويان ندارد. 16 16 - 32 پرستاري روزانه 32970

اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه خوابگاه براي دانشجويان ندارد. زن مرد - 30 علوم آزمايشگاهي روزانه 32971

اين دانشكده تعهدي در قبال تهيه خوابگاه براي دانشجويان ندارد. زن مرد - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32972
قبال تهيه خوابگاه براي دانشجويان ندارد.اين دانشكده تعهدي در  زن مرد - 25 هوشبري روزانه 32973

اين  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 
دانشكده تعهدي در قبال تهيه خوابگاه براي دانشجويان ندارد. - مرد 25 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32974

شوشتردانشكده علوم پزشكي 
مرد   زن - 25 بهداشت عمومي روزانه 32975

11 11 - 22 پرستاري روزانه 32976
11 11 22 - پرستاري روزانه 32977
مرد زن - 17 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32978
مرد زن - 20 علوم تغذيه روزانه 32979
- زن - 15 مامايي روزانه 32980

هاضوابط مندرج در بخش پيوستشرايط و  - داراي مصاحبه  - مرد - 25 كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32981
مرد زن - 12 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35613

دانشكده علوم پزشكي گراش
  10 10 - 20 پرستاري روزانه 32982

مرد زن - 12 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32983
مرد زن - 22 علوم آزمايشگاهي روزانه 32984
مرد زن - 12 هوشبري روزانه 32985

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد 15 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 32986
دانشكده علوم پزشكي الرستان (محل تحصيل دانشكده بهداشت شهرستان اوز)

مرد   زن - 30 بهداشت عمومي روزانه 32987
مرد زن - 20 علوم تغذيه روزانه 32988
مرد زن - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 32989
مرد زن - 13 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35614
مرد زن - 3 بهداشت عمومي ظرفيت مازاد 32990
مرد زن - 2 علوم تغذيه ظرفيت مازاد 32991
مرد زن - 2 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار ظرفيت مازاد 35615

دانشكده علوم پزشكي الرستان
محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) 

17 16  الرستان - 33 پرستاري روزانه 32992
محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) 

الرستان زن مرد - 15 عملتكنولوژي اتاق  روزانه 32993
محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) 

الرستان 4 4 - 8 پرستاري ظرفيت مازاد 32994
محل تحصيل دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) 

الرستان زن مرد - 3 تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 32995
دانشكده علوم پزشكي مراغه

مرد   زن - 30 بهداشت عمومي روزانه 32996
9 10 - 19 پرستاري روزانه 32997

10 9 19 - پرستاري روزانه 32998
مرد زن - 25 تكنولوژي اتاق عمل روزانه 32999
مرد زن - 25 علوم آزمايشگاهي روزانه 33000
مرد زن - 20 علوم تغذيه روزانه 33001
مرد زن - 22 علوم و صنايع غذايي روزانه 33002

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - مرد - 25 كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 33003
3 2 - 5 پرستاري ظرفيت مازاد 33004
2 3 5 - پرستاري ظرفيت مازاد 33005
مرد زن - 9 تكنولوژي اتاق عمل ظرفيت مازاد 33006
مرد زن - 5 آزمايشگاهيعلوم  ظرفيت مازاد 33007
مرد زن - 2 علوم تغذيه ظرفيت مازاد 33008
مرد زن - 2 علوم و صنايع غذايي ظرفيت مازاد 33009

دانشكده علوم پزشكي نيشابور
زن مرد  فاقد خوابگاه - 30 بهداشت عمومي روزانه 33010
فاقد خوابگاه 15 15 - 30 پرستاري روزانه 33011

خوابگاهفاقد  زن مرد 20 - تكنولوژي اتاق عمل روزانه 33012
فاقد خوابگاه زن مرد - 15 علوم و صنايع غذايي روزانه 33013
فاقد خوابگاه زن مرد - 20 فناوري اطالعات سالمت روزانه 33014
فاقد خوابگاه زن مرد - 20 مهندسي بهداشت محيط روزانه 33015
فاقد خوابگاه زن مرد - 25 هوشبري روزانه 33016

فاقد  - هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه 
خوابگاه - مرد 30 - كارداني فوريت هاي پزشكي روزانه 33017

فاقد خوابگاه زن مرد - 18 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار روزانه 35616
كاربردي هالل ايران -موسسه آموزش عالي علمي 

مرد   زن - 8 اعضاي مصنوعي روزانه 33018
مرد زن - 8 اعضاي مصنوعي ظرفيت مازاد 33019
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فصل دوم37 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

هاي علوم پزشكيدر دانشگاه مخصوص استان بومي و داراي تعهد خدمتهاي تحصيلي رشته
) ماده 3اصالح بند («كشور ظرف ده سال آينده، قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد نياز مناطق محروم 

هـاي  مجلس شوراي اسالمي، براي رشته 10/7/1392مصوب مورخ » هاي تحصيالت تكميلي و تخصصيواحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره
شـجوي بـومي بـا    دان جـذب  طريق از ي مورد نيازهارشتهدر  ظرفيت %30 تا اين قانون نمايد. بر اساساجرا مي 1398مندرج در جداول ذيل را در آزمون سراسري سال 

ها بر اساس قانون مذكور به همراه ظرفيت، شرايط و ضوابط مهـم  اين رشته شود.ها با نوع گزينش بومي استاني پذيرش مياولويت مناطق محروم و متناسب با نياز استان
  و ساير اطالعات مورد نياز ذيالً درج گرديده است. 

  شرايط و ضوابط مهم: *
پزشـكي ايجـاد شـده اسـت. اكثـر      هاي علـوم  هاي بومي متناسب با وضعيت نقاط محروم هر استان براي داوطلبان بومي متقاضي خدمت در مناطق محروم در دانشگاهسهميه -1

بوده كه دانشگاه محل قبولي داوطلب، مطابق نقاط محروم مندرج در جداول مربوط، از پذيرفتـه شـدگان تعهـد محضـري     » بومي استاني«بيني شده به شيوه هاي پيشظرفيت
  نمايد.اخذ مي

  ها به صورت زير است:در اين رشته محلپذيرش  17/4/97بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -2
محل  ها مطابق با استان رشته باشد، اجازه انتخاب آن كدرشتهاست، تمامي داوطلباني كه استان بومي آن» مخصوص داوطلبان بومي استان خاصي«هايي كه محل در رشته -

را دارند. 
محل اخـذ مـدرك   «شهر (يا بخش)   4شهر (يا بخش) از  2است، تمامي داوطلباني كه حداقل » بخش) خاصي مخصوص داوطلبان بومي شهر (يا«هايي كه محلدر رشته  -

با شهر (يا بخـش) رشـته تعيـين شـده،     » محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »تحصيلي سال آخر
ها نيستند.محلمحل را دارند. بديهي است ساير داوطلبان مجاز به انتخاب اين كدرشته  ب آن كدرشتهتطابق داشته باشد، اجازه انتخا

هاي علوم پزشكي زابل، زاهـدان يـا   مخصوص داوطلبان استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه«هايي كه محل در رشته -
باشند اما اولويت پذيرش با داوطلباني اسـت  ها ميمحلهستند، همه داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان مجاز به انتخاب اين رشته» كي ايرانشهردانشكده علوم پزش

مـدرك تحصـيلي دو   محل اخذ «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«شهر (يا بخش)   4شهر (يا بخش) از  2كه حداقل 
با شهر (يا بخش) منطقه رشته تحت پوشش تعيين شده تطابق داشته باشد و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبـان بـومي اسـتان    » محل تولد«، »سال ماقبل آخر

باشـد. ايـن حدنصـاب    محل مـادر) مـي  انه آن دانشگاه (رشتهاصلي در دوره روزها، همان حدنصاب رشته شود. حدنصاب اين رشتهسيستان و بلوچستان نيز پذيرش انجام مي
درصد گزينش آزاد و براي داوطلب رزمنده و ايثارگر مطابق قوانين رزمندگان و ايثارگران است. 80براي داوطلب آزاد 

خدمتمحلنام مناطق محروم«ستون درمندرجتمحل خدمبخشياشهردرخدمتبرايالزمتعهدهامحل اين كدرشته شدگانتمامي پذيرفتهازاستذكرشايان -
شد.خواهداخذذيلجدولدر» التحصيليفارغازپس

  باشد.ها مستلزم سپردن تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل به صورت غيرقابل خريد و جابجايي مياستفاده از اين سهميه -3
  پذيرد.ميارائه مدرك تحصيلي، بعد از اتمام دوره تعهد انجام  -4
  باشند.آموختگان سهميه بومي در طول مدت زمان تعهد، مجاز به فعاليت پزشكي در ساير نقاط كشور نميدانش -5
  باشد.اولويت تحصيل دانشجوي بومي، در استان خود مي -6
  پذير است.ادامه تحصيل، پس از گذراندن نيمي از مدت زمان تعهد امكان -7
  باشند، لذا الزم است در انتخاب رشته دقت الزم را مبذول نمايند.به نقل و انتقال و تغيير رشته قبولي نمي مشموالن اين سهميه، مجاز -8
مي نام، ضمن حضور در دفاتر اسـناد رسـ  باشند قبل از ثبتشدگان استفاده كننده از اين سهميه، مكلف ميكليه پذيرفتههاي بعدي، به موجب برقراري عدالت آموزشي و اصالحيه -9

ها نسبت به توديع سند تعهد پذيرفته شدگان مقطع عمومي (سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشـي  در معيت نمايندگان دفتر حقوقي دانشگاه / دانشكده
  گيرد، اقدام نمايند.نام در اختيار آنان قرار ميو اصالحات بعدي) مطابق فرم تعهدي كه در زمان ثبت

هاي همجوار ايجاد شده، الزم است دانشگاه محل قبولي داوطلب، با دانشگاه متقاضـي  اردي كه به علت نزديك نبودن يك رشته در يك استان، سهميه بومي در استاندر مو -10
  ت هدايت شود.التحصيلي به دانشگاه استان بومي خود جهت ارائه خدمايجاد سهميه، در خصوص اخذ تعهد هماهنگي نموده تا داوطلب پس از فارغ

مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ورزقان (اهر) - دانشگاه علوم پزشكي تبريز  - 2  36001  پزشكي
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چار اويماق( هشترود) - دانشگاه علوم پزشكي تبريز  2 2 - 4 پزشكي 36002 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خداآفرين( كليبر) - دانشگاه علوم پزشكي تبريز  2 2 - 4 پزشكي 36003 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هريس - دانشگاه علوم پزشكي تبريز  زن مرد - 2 پزشكي 36004 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ميانه - دانشگاه علوم پزشكي تبريز  3 2 - 5 پزشكي 36005 
سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ملكانداراي تعهد خدمت  - دانشگاه علوم پزشكي تبريز  زن مرد - 2 پزشكي 36006 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان داراي تعهد خدمت سه برابر طول  - دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

مدت تحصيل در شهرستان چار اويماق ( هشترود) - مرد - 1 دندانپزشكي 36007 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خدا آفرين( كليبر) - پزشكي تبريز دانشگاه علوم  - مرد - 1 دندانپزشكي 36008 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هريس - دانشگاه علوم پزشكي تبريز  - مرد - 1 دندانپزشكي 36009 
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان جلفاداراي  - دانشگاه علوم پزشكي تبريز  - مرد - 1 دندانپزشكي 36010 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ملكان - دانشگاه علوم پزشكي تبريز  - مرد - 1 دندانپزشكي 36011 
در شهرستان ورزقان( اهر) داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - دانشگاه علوم پزشكي تبريز  - مرد - 1 دندانپزشكي 36012 

مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چالدران -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  - 1 پزشكي 36013 
برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سردشتداراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 پزشكي 36014 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شوط -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 پزشكي 36015 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان پلدشت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 پزشكي 36016 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شاهين دژ -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 پزشكي 36017 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بوكان -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 پزشكي 36018 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان پيرانشهر -علوم پزشكي اروميه دانشگاه  زن مرد - 1 پزشكي 36019 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تكاب -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 2 پزشكي 36020 
سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ماكوداراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 پزشكي 36021 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهاباد -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 پزشكي 36022 
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فصل دوم38 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي ادامه

جنس پذيرش  توضيحاتدانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل /   ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مياندوآب -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 پزشكي 36023 
در بخش قطور شهرستان خوي تحت پوشش  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
دانشكده علوم پزشكي خوي زن مرد 1 - پزشكي 36024 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش صفاييه شهرستان خوي تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
دانشكده علوم پزشكي خوي زن مرد 1 - پزشكي 36025 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش ايواوغلي شهرستان خوي تحت پوشش  - دانشگاه علوم پزشكي اروميه
دانشكده علوم پزشكي خوي زن مرد 1 - پزشكي 36026 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش مركزي شهرستان خوي تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
دانشكده علوم پزشكي خوي زن مرد 1 - پزشكي 36027 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش فيرورق شهرستان خوي تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
دانشكده علوم پزشكي خوي زن مرد 1 - پزشكي 36028 

شهرستان خوي تحت پوشش داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش مركزي  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
دانشكده علوم پزشكي خوي زن مرد - 1 داروسازي 36029 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مياندوآب -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 داروسازي 36030 
محمودآباد شهرستان شاهين دژ داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 داروسازي 36031 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اشنويه -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 داروسازي 36032 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بوكان -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 داروسازي 36033 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چايپاره -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 داروسازي 36034 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش صفاييه شهرستان خوي تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

پزشكي خويدانشكده علوم  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36035 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش قطور شهرستان خوي تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
دانشكده علوم پزشكي خوي زن مرد - 1 دندانپزشكي 36036 

تحصيل در بخش ايواوغلي شهرستان خوي تحت پوشش داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
دانشكده علوم پزشكي خوي زن مرد - 1 دندانپزشكي 36037 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مياندوآب -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36038 
سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان پيرانشهرداراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36039 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهاباد -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36040 
در شهرستان پلدشتداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36041 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سردشت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36042 

مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
بهمن مركز 22تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

زن مرد  -ممنوعيت نقل وانتقال-بهداشت شهرستان گرمي بدون خوابگاه - 1 پزشكي 36043 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت شهري كوثر  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

-ممنوعيت نقل وانتقال- خوابگاهمركز بهداشت شهرستان كوثر بدون  زن مرد - 1 پزشكي 36044 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت گوگ تپه از  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -توابع مركز بهداشت شهرستان بيله سوار  زن مرد - 1 پزشكي 36045 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت شماره يك مركز  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه - بهداشت شهرستان مشگين شهر  زن مرد - 1 پزشكي 36046 
تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت نقدي از توابع داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال- بدون خوابگاه -مركز بهداشت شهرستان مشگين شهر  زن مرد - 1 پزشكي 36047 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز مشاوره و مراقبت از بيماريهاي رفتاري  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -پارس آباد شهرستان  زن مرد - 1 پزشكي 36048 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت باكري مركز  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

-ممنوعيت نقل وانتقال-بهداشت شهرستان گرمي بدون خوابگاه زن مرد - 1 پزشكي 36049 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت شهري مركز  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

- ممنوعيت نقل وانتقال-بهداشت شهرستان بيله سوار بدون خوابگاه زن مرد - 1 پزشكي 36050 
مركز خدمات جامع سالمت آبي بيگلو از  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه --توابع مركز بهداشت شهرستان نمين  زن مرد - 1 پزشكي 36051 
مركز  2داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت شماره  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

- ممنوعيت نقل وانتقال- بدون خوابگاه -  - شهر بهداشت شهرستان مشگين  زن مرد - 1 پزشكي 36052 
بدون  -  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان شهرستان پارس آباد  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال-خوابگاه زن مرد - 1 پزشكي 36053 
بدون  - -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان شهرستان بيله سوار  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال-خوابگاه زن مرد - 1 پزشكي 36054 
بدون  -  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان شهرستان گرمي  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

وانتقالممنوعيت نقل -خوابگاه زن مرد - 1 پزشكي 36055 
- بدون خوابگاه -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان شهرستان كوثر  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال زن مرد - 1 پزشكي 36056 
-بدون خوابگاه -بيمارستان مشگين شهر داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال زن مرد - 1 پزشكي 36057 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت رجايي مركز  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال -بدون خوابگاه -بهداشت شهرستان پارس آباد  زن مرد - 1 پزشكي 36058 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت رجايي مركز  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
ممنوعيت نقل وانتقال- بدون خوابگاه -  - بهداشت شهرستان پارس آباد زن مرد - 1 دندانپزشكي 36059 
برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت فخرآباد از توابع داراي تعهد خدمت سه  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه - -مركز بهداشت شهرستان مشگين شهر  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36060 
بيماريهاي رفتاري داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز مشاوره و مراقبت از  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه - -مركز بهداشت شهرستان پارس آباد زن مرد - 1 دندانپزشكي 36061 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت زيوه از توابع  - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال- خوابگاهبدون  -  - مركز بهداشت شهرستان گرمي  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36062 
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مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل ادامه

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت جعفر آباد از  داراي تعهد خدمت سه برابر - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال-بدون خوابگاه -توابع مركز بهداشت شهرستان بيله سوار  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36063 
بدون  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان شهرستان پارس آباد - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال-خوابگاه زن مرد - 1 دندانپزشكي 36064 
بدون  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان شهرستان مشگين شهر - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

ممنوعيت نقل وانتقال-خوابگاه زن مرد - 1 دندانپزشكي 36065 

مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان فريدونشهر (اسالم آباد ) -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  1 - پزشكي 36066 
) -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان خوروبيابانك (فرخي  زن مرد 1 - پزشكي 36067 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان سميرم (بيده ) -پزشكي اصفهان دانشگاه علوم  زن مرد 1 - پزشكي 36068 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان سميرم (حنا) -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد 1 - پزشكي 36069 
برابر طول تحصيل در شهرستان فريدن (نهر خلج)داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد 1 - پزشكي 36070 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان فريدن (اگنجه) -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد 1 - پزشكي 36071 
بويين و مياندشت (كرچ)داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد 1 - پزشكي 36072 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان بويين و مياندشت (افوس) -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد 1 - پزشكي 36073 
(نيك آباد )2داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در اصقهان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 پزشكي 36074 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در اشهرستان چادگان (گشنيز جان ) -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 پزشكي 36075 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان چادگان (رزوه) -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 پزشكي 36076 
(اسالم آباد) 1داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در اصفهان  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 پزشكي 36077 
(ورزنه) 1داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در اصفهان  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 پزشكي 36078 
(قورتان) 1تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در اصفهان داراي  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 پزشكي 36079 
(رامشه )2داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در اصقهان -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 پزشكي 36080 
فريدن (اسكندري)داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد 1 - پزشكي 36081 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نجف آباد(منطقه مهردشت ) -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 پزشكي 36082 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان چادگان (فراموشجان ) -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 پزشكي 36083 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان بويين ومياندشت (بلطاق ) -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد 1 - پزشكي 36084 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان خوروبيابانك (جندق ) -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد 1 - پزشكي 36085 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان سميرم (چهار راه ) -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد 1 - پزشكي 36086 
) -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان فريدونشهر (برف انبار  زن مرد 1 - پزشكي 36087 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كاشان -علوم پزشكي كاشان دانشگاه  زن مرد - 3 پزشكي 36088 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در آران و بيدگل شهرستان كاشان -دانشگاه علوم پزشكي كاشان  زن مرد - 1 پزشكي 36089 

تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل درشهرستان خوانسارداراي  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 2 داروسازي 36090 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل درشهرستان شهرضا -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 2 داروسازي 36091 
شاهين شهرداراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل درشهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 داروسازي 36092 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان مباركه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 داروسازي 36093 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان تيران وكرون -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 داروسازي 36094 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان ميمه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 داروسازي 36095 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان بويين ومياندشت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 2 دندانپزشكي 36096 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان خوروبيابانك -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 2 دندانپزشكي 36097 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان سميرم -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 2 دندانپزشكي 36098 
تحصيل در شهرستان فريدونشهرداراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 2 دندانپزشكي 36099 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل در شهرستان نايين -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36100 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كاشان -دانشگاه علوم پزشكي كاشان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36101 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در آران و بيدگل شهرستان كاشان -دانشگاه علوم پزشكي كاشان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36102 

مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
زن مرد  شهرستان ايالمداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  - دانشگاه علوم پزشكي ايالم  - 8 پزشكي 36103 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بدره - دانشگاه علوم پزشكي ايالم  زن مرد - 1 پزشكي 36104 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آبدانان - دانشگاه علوم پزشكي ايالم  زن مرد - 2 پزشكي 36105 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهران - دانشگاه علوم پزشكي ايالم  زن مرد - 1 پزشكي 36106 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دهلران - دانشگاه علوم پزشكي ايالم  زن مرد - 2 پزشكي 36107 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان دره شهر تحت پوشش  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
دانشگاه علوم پزشكي ايالم زن مرد - 1 داروسازي 36108 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آبدانان تحت پوشش  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
دانشگاه علوم پزشكي ايالم زن مرد - 1 داروسازي 36109 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهران تحت پوشش  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
دانشگاه علوم پزشكي ايالم زن مرد - 1 داروسازي 36110 

تحصيل در شهرستان سيروان تحت پوشش داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
دانشگاه علوم پزشكي ايالم زن مرد - 1 داروسازي 36111 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دهلران تحت پوشش  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
دانشگاه علوم پزشكي ايالم زن مرد - 1 داروسازي 36112 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دهلران - پزشكي ايالم دانشگاه علوم  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36113 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آبدانان - دانشگاه علوم پزشكي ايالم  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36114 
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايالمداراي تعهد  - دانشگاه علوم پزشكي ايالم  زن مرد - 4 دندانپزشكي 36115 

مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام حسين(ع)اهرمي يا شبكه  - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

زن مرد  بهداشت تنگستان - 1 پزشكي 36116 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز بهداشت شهرستان دير - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 1 پزشكي 36117 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت شهرستان جم - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 1 پزشكي 36118 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت شهرستان دشتستان - بوشهر دانشگاه علوم پزشكي  زن مرد - 1 پزشكي 36119 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت شهرستان گناوه - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 1 پزشكي 36120 
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان بقيه اهللا شهرستان ديلمداراي  - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 1 پزشكي 36121 
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تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

فصل دوم40 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر ادامه

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشبكه يهداشت دشتي - پزشكي بوشهر دانشگاه علوم  زن مرد - 1 پزشكي 36122 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان اميرالمومنين شهرستان گناوه - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 1 پزشكي 36123 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت شهرستان كنگان - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 1 پزشكي 36124 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت عسلويه - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 1 پزشكي 36125 
برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام خميني شهرستان كنگانداراي تعهد خدمت سه  - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 1 پزشكي 36126 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت و درمان شهرستان ديلم - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 1 پزشكي 36127 
برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت شهرستان دشتستانداراي تعهد خدمت سه  - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36128 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت شهرستان دشتي - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36129 
طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت جم داراي تعهد خدمت سه برابر - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36130 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت شهرستان دير - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36131 
شبكه بهداشت شهرستان كنگانداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 2 دندانپزشكي 36132 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شبكه بهداشت عسلويه - دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  زن مرد - 2 دندانپزشكي 36133 

مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
5 5  ممنوعيت انتقال به تهران -دانشگاه علوم پزشكي سمنان  - 10 پرستاري 36134 

ممنوعيت انتقال به تهران - دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  4 4 8 - پرستاري 36135 
ممنوعيت انتقال به تهران - دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  زن مرد 6 - تكنولوژي اتاق عمل 36136 
ممنوعيت انتقال به تهران - دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  زن - - 3 مامايي 36137 
ممنوعيت انتقال به تهران - دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  زن مرد - 6 هوشبري 36138 

ممنوعيت انتقال و جابجايي  -  هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست -داراي مصاحبه  - كرج  -دانشگاه علوم پزشكي البرز 
خوابگاه مشاركتي (ظرفيت محدود)- - مرد 10 - پزشكيكارداني فوريت هاي  36139 

مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال وبختياري
زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان لردگان -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  - 7 پزشكي 36140 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كوهرنگ -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  زن مرد - 4 پزشكي 36141 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اردل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  زن مرد - 4 پزشكي 36142 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان لردگان -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  زن مرد - 3 دندانپزشكي 36143 

داوطلبان بومي استان خراسان جنوبيمخصوص 
زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بيرجند عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  4 - پزشكي 36144 
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بشرويه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد 1 - پزشكي 36145 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان درميان عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد 3 - پزشكي 36146 
تحصيل در شهرستان زيركوه عدم تعهد در واگذاري خوابگاهداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد 2 - پزشكي 36147 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قاين عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد 3 - پزشكي 36148 
سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان طبس عدم تعهد در واگذاري خوابگاهداراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد 1 - پزشكي 36149 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فردوس عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد 1 - پزشكي 36150 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سربيشه عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد 1 - پزشكي 36151 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرايان عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد 2 - پزشكي 36152 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نهبندان عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -علوم پزشكي بيرجند دانشگاه  زن مرد 2 - پزشكي 36153 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قاين عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد - 2 دندانپزشكي 36154 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان طبس عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد - 2 دندانپزشكي 36155 
واگذاري خوابگاهداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فردوس عدم تعهد در  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36156 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نهبندان عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36157 
در شهرستان خوسف عدم تعهد در واگذاري خوابگاه داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36158 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان درميان عدم تعهد در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد - 2 دندانپزشكي 36159 
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرايان عدم تعهد در واگذاري خوابگاهداراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36160 

 - آزمايشگاه عشق آباد  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان طبس - دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه - مرد - 1 آزمايشگاهيعلوم  36161 
آزمايشگاه شهر زهان  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زيركوه  - دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن مرد - 1 علوم آزمايشگاهي 36162 
 - آزمايشگاه طبس مسينا  - در شهرستان درميانداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  - دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
عدم تعهد در واگذاري خوابگاه زن مرد - 1 علوم آزمايشگاهي 36163 
عدم تعهد  - آزمايشگاه درح - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهر سربيشه - دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 

در واگذاري خوابگاه زن مرد - 1 علوم آزمايشگاهي 36164 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قاين تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - دانشگاه علوم پزشكي كرمان  زن مرد - 1 علوم تغذيه 36165 
علوم پزشكي بيرجندداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان طبس تحت پوشش دانشگاه  - دانشگاه علوم پزشكي كرمان  زن مرد - 1 علوم تغذيه 36166 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فردوس تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - دانشگاه علوم پزشكي كرمان  زن مرد - 1 علوم تغذيه 36167 

مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در منطقه جوين -سبزوار دانشگاه علوم پزشكي  - 2 پزشكي 36168 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در منطقه جغتاي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  زن مرد - 2 پزشكي 36169 
تحصيل در منطقه سبزوارداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  زن مرد - 2 پزشكي 36170 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان باخزر -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 پزشكي 36171 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بردسكن -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 پزشكي 36172 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان درگز -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 پزشكي 36173 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رشتخوار -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد 1 - پزشكي 36174 
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرخسداراي  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد 1 - پزشكي 36175 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كالت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 پزشكي 36176 
خواف داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 2 پزشكي 36177 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كاشمر -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 پزشكي 36178 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خليل آباد -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 پزشكي 36179 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تايباد -علوم پزشكي مشهد دانشگاه  زن مرد 1 - پزشكي 36180 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تربت حيدريه تحت پوشش دانشگاه  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
علوم پزشكي تربت حيدريه زن مرد 3 - پزشكي 36181 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مه والت تحت پوشش دانشگاه علوم  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
پزشكي تربت حيدريه زن مرد 2 - پزشكي 36182 



دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398            87  
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فصل دوم41 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي ادامه

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زاوه تحت پوشش دانشگاه علوم  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

پزشكي تربت حيدريه زن مرد 2 - پزشكي 36183 
تحصيل در شهرستان تربت جام تحت پوشش دانشكده داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

علوم پزشكي تربت جام زن مرد 1 - پزشكي 36184 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان صالح آباد تحت پوشش دانشكده  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

علوم پزشكي تربت جام زن مرد 1 - پزشكي 36185 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش سرواليت تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي نيشابور -مشهد دانشگاه علوم پزشكي  زن مرد - 1 پزشكي 36186 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش ميان جلگه تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي نيشابور -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 پزشكي 36187 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تربت جام تحت پوشش دانشكده  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

علوم پزشكي تربت جام زن مرد - 1 داروسازي 36188 
پوشش دانشكده داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان صالح آباد تحت  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

علوم پزشكي تربت جام زن مرد - 1 داروسازي 36189 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش سرواليت تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي نيشابور -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 داروسازي 36190 
طول دوره تحصيل در بخش ميان جلگه تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي نيشابورداراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 داروسازي 36191 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان باخرز -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 داروسازي 36192 
طول دوره تحصيل در شهرستان كالتداراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 داروسازي 36193 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چناران -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 داروسازي 36194 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرخس -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 داروسازي 36195 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تايباد -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 داروسازي 36196 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خواف -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 داروسازي 36197 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بردسكن -پزشكي مشهد دانشگاه علوم  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36198 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان درگز -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36199 
برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خوافداراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36200 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كاشمر -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36201 
خليل آبادداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36202 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رشتخوار -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36203 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان باخرز -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36204 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرخس -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36205 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تايباد -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36206 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تربت حيدريه تحت پوشش دانشگاه  -پزشكي مشهد دانشگاه علوم 
علوم پزشكي تربت حيدريه زن مرد - 3 دندانپزشكي 36207 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در داورزن تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36208 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در جوين تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36209 
دانشگاه علوم پزشكي سبزوارداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در جغتاي تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36210 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در خوشاب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36211 

تحصيل در بخش سرواليت تحت پوشش دانشكده علوم داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
پزشكي نيشابور زن مرد - 1 دندانپزشكي 36212 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش ميان جلگه تحت پوشش دانشكده علوم  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
پزشكي نيشابور زن مرد - 1 دندانپزشكي 36213 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تربت جام تحت پوشش دانشكده  -مشهد دانشگاه علوم پزشكي 
علوم پزشكي تربت جام زن مرد - 1 دندانپزشكي 36214 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان صالح آباد تحت پوشش دانشكده  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
علوم پزشكي تربت جام زن مرد - 1 دندانپزشكي 36215 

مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اسفراين تحت  - بجنورد  - دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
زن مرد  پوشش دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3 - پزشكي 36216 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز بهداشت مانه و سملقان تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
دانشگاه علوم پزشكي بجنورد زن مرد - 1 داروسازي 36217 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز بهداشت فاروج تحت پوشش دانشگاه  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

علوم پزشكي بجنورد زن مرد - 1 داروسازي 36218 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اسفراين تحت  - بجنورد  - دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
پوشش دانشكده علوم پزشكي اسفراين زن مرد - 2 دندانپزشكي 36219 

مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
زن -  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان باغملك -اهواز  -شاپور دانشگاه علوم پزشكي جندي  - 2 پزشكي 36220 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايذه -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن - - 1 پزشكي 36221 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دهدز -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن - - 1 پزشكي 36222 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان انديكا -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد - 2 پزشكي 36223 
سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان الليداراي تعهد خدمت  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد - 1 پزشكي 36224 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هنديجان -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد - 1 پزشكي 36225 
دوره تحصيل در شهرستان دشت آزادگانداراي تعهد خدمت سه برابر طول  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن - - 1 پزشكي 36226 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هويزه -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن - - 1 پزشكي 36227 
در شهرستان باويداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن - - 2 پزشكي 36228 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان حميديه -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  1 1 2 - پزشكي 36229 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رامشير -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد 1 - پزشكي 36230 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اميديه -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد 1 - پزشكي 36231 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان انديمشك -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد 1 - پزشكي 36232 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هفتكل -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد 1 - پزشكي 36233 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كارون -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن - 1 - پزشكي 36234 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مسجد سليمان -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  1 1 2 - پزشكي 36235 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ماهشهر -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  1 1 2 - پزشكي 36236 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهبهان تحت پوشش  -اهواز  -پزشكي جندي شاپور دانشگاه علوم 
دانشكده علوم پزشكي بهبهان زن مرد 2 - پزشكي 36237 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رامهرمز -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد 1 - پزشكي 36238 
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فصل دوم42 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان ادامه

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
جامع  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دزفول (مركز خدمات - دانشگاه علوم پزشكي دزفول 

سالمت شهري روستايي طالقاني ) زن مرد - 2 پزشكي 36239 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شوش (مركز خدمات جامع سالمت  - دانشگاه علوم پزشكي دزفول 

شهري روستايي الوان) زن مرد - 1 پزشكي 36240 
برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دزفول ( مركز خدمات جامع داراي تعهد خدمت سه  - دانشگاه علوم پزشكي دزفول 
سالمت شهري روستايي خيبر) زن مرد - 1 پزشكي 36241 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آبادان - دانشكده علوم پزشكي آبادان  2 3 - 5 پزشكي 36242 
سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خرمشهرداراي تعهد خدمت  - دانشكده علوم پزشكي آبادان  3 2 - 5 پزشكي 36243 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شادگان - دانشكده علوم پزشكي آبادان  2 3 - 5 پزشكي 36244 
اروندكنارداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  - دانشكده علوم پزشكي آبادان  3 2 - 5 پزشكي 36245 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهبهان تحت پوشش  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
دانشكده علوم پزشكي بهبهان زن مرد - 1 داروسازي 36246 

طول دوره تحصيل در شهرستان الليداراي تعهد خدمت سه برابر  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن - - 1 داروسازي 36247 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايذه -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن - - 1 داروسازي 36248 
در شهرستان رامهرمز داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن - - 1 داروسازي 36249 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان انديكا -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد - 1 داروسازي 36250 
شهرستان دهدزداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد - 1 داروسازي 36251 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هنديجان -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد - 1 داروسازي 36252 
دزفولداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد - 1 داروسازي 36253 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شوش -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن مرد - 1 داروسازي 36254 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گتوند -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد - 1 داروسازي 36255 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دزفول -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36256 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شوش -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36257 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گتوند -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36258 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان انديكا -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد - 1 دندانپزشكي 36259 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دهدز -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  - مرد - 1 دندانپزشكي 36260 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مسجد سليمان -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن - - 1 دندانپزشكي 36261 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهبهان تحت پوشش  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

دانشكده علوم پزشكي بهبهان زن مرد - 2 دندانپزشكي 36262 
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در داراي تعهد  -اهواز (دانشكده پرستاري بستان)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

فاقد خوابگاه -شهرستان حميديه 2 2 - 4 پرستاري 36263 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز (دانشكده پرستاري بستان)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

فاقد خوابگاه -شهرستان هويزه  2 2 - 4 پرستاري 36264 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت رامهرمز)  -پزشكي جندي شاپور دانشگاه علوم 

فاقد خوابگاه - تحصيل در شهرستان هفت گل 2 2 - 4 پرستاري 36265 
طول داراي تعهد خدمت سه برابر  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت مسجدسليمان)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

فاقد خوابگاه -دوره تحصيل در شهرستان اللي  1 3 - 4 پرستاري 36266 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت مسجدسليمان)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

فاقد خوابگاه - دوره تحصيل در شهرستان انديكا  2 3 - 5 پرستاري 36267 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان ايذه)  -پزشكي جندي شاپور دانشگاه علوم 

داراي خوابگاه - دوره تحصيل در شهرستان باغملك  2 4 - 6 پرستاري 36268 
سه برابر طول داراي تعهد خدمت  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان ايذه)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

داراي خوابگاه -دوره تحصيل در شهرستان ده دز  2 4 - 6 پرستاري 36269 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -اهواز (دانشكده پرستاري بستان)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

فاقد خوابگاه -دشت آزادگان 6 6 - 12 پرستاري 36270 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت رامهرمز)  -جندي شاپور دانشگاه علوم پزشكي 

تحصيل در شهرستان رامهرمز فاقد خوابگاه 10 10 - 20 پرستاري 36271 
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت مسجدسليمان)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

فاقد خوابگاه - دوره تحصيل در شهرستان مسجد سليمان  9 6 - 15 پرستاري 36272 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -اهواز (مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان ايذه)  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 

داراي خوابگاه -دوره تحصيل در شهرستان ايذه  11 6 - 17 پرستاري 36273 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آبادان - علوم پزشكي آبادان  دانشكده 4 4 - 8 پرستاري 36274 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شادگان - دانشكده علوم پزشكي آبادان  4 4 - 8 پرستاري 36275 
سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اروندكنارداراي تعهد خدمت  - دانشكده علوم پزشكي آبادان  3 3 - 6 پرستاري 36276 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهبهان تحت پوشش  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
دانشكده علوم پزشكي بهبهان زن مرد - 2 علوم آزمايشگاهي 36277 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهبهان تحت پوشش  -اهواز  -جندي شاپور دانشگاه علوم پزشكي 
دانشكده علوم پزشكي بهبهان زن مرد - 2 علوم تغذيه 36278 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهبهان تحت پوشش  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
دانشكده علوم پزشكي بهبهان زن مرد - 2 فيزيوتراپي 36279 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهبهان تحت پوشش  -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
دانشكده علوم پزشكي بهبهان زن - - 1 مامايي 36280 

تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهبهان تحت پوشش  داراي -اهواز  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور 
دانشكده علوم پزشكي بهبهان زن مرد - 5 هوشبري 36281 

مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
زن مرد  خوابگاه دولتيعدم تعهد در ارايه  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خدابنده -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  7 - پزشكي 36282 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خرمدره -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  زن مرد 3 - پزشكي 36283 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -شهرستان ماهنشانداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  زن مرد 3 - پزشكي 36284 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان طارم -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  زن مرد 1 - پزشكي 36285 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايجرود داراي تعهد خدمت -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  زن مرد 1 - پزشكي 36286 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ابهر -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  زن مرد 1 - پزشكي 36287 
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داوطلبان بومي استان زنجانمخصوص  ادامه

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سلطانيه -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  زن مرد 1 - پزشكي 36288 

 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مراكز سالمت روستايي شهرستان زنجان - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد 3 - پزشكي 36289 

عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -شهرستان سلطانيهداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  زن مرد - 1 داروسازي 36290 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خدابنده -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  زن مرد - 1 داروسازي 36291 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خدابندهداراي  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  زن مرد - 4 دندانپزشكي 36292 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايجرود -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36293 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان طارم -دانشگاه علوم پزشكي زنجان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36294 

تعهد عدم  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان طارم - دانشگاه علوم پزشكي زنجان (شهرستان ابهر) 
در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد 2 - پرستاري 36295 

عدم  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ماهنشان - دانشگاه علوم پزشكي زنجان (شهرستان ابهر) 
تعهد در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد 2 - پرستاري 36296 

عدم تعهد  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايجرود - دانشگاه علوم پزشكي زنجان (شهرستان ابهر) 
در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد 1 - پرستاري 36297 

عدم  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خدابنده - دانشگاه علوم پزشكي زنجان (شهرستان ابهر) 
تعهد در ارايه خوابگاه دولتي زن مرد 4 - پرستاري 36298 

مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
مركز خدمات جامع  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرخه  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

زن مرد  روستايي مومن آباد سرخه 1 - پزشكي 36299 
مركز خدمات جامع  -طول دوره تحصيل در شهرستان دامغان داراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

روستايي دروار دامغان زن مرد 1 - پزشكي 36300 
ممنوعيت هر  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در روستاي نام نيك شاهرود  - دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 

گونه جابجايي و انتقال زن مرد - 1 پزشكي 36301 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهقان شاهرود تحت پوشش  -علوم پزشكي سمنان دانشگاه 

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود زن مرد - 1 دندانپزشكي 36302 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بده مال شاهرود تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

علوم پزشكي شاهرود دانشگاه زن مرد - 1 دندانپزشكي 36303 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بسطام شاهرود تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود زن مرد - 1 دندانپزشكي 36304 
طول دوره تحصيل در شهرستان قله نو (خرقان) شاهرود تحت داراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

پوشش دانشگاه علوم پزشكي شاهرود زن مرد - 1 دندانپزشكي 36305 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان روبان شاهرود تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود زن مرد - 1 دندانپزشكي 36306 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت روستايي فورات دامغان -دانشگاه علوم پزشكي سمنان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36307 
شهرستان سمنانداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان اميرالمومنين  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان  زن مرد - 2 پرستاري 36308 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان كوثر سوانح سوختگي شهرستان سمنان -دانشگاه علوم پزشكي سمنان  زن مرد - 2 پرستاري 36309 
  مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زابلمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي 

زابل، زهك، هامون، هيرمند و نيمروزهاي: دانشگاه علوم پزشكي زابل عبارتند از شهرستانمناطق تحت پوشش 
1 1  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زهك - دانشگاه علوم پزشكي زابل  - 2 پزشكي 36310 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نيمروز - زابل  دانشگاه علوم پزشكي - مرد - 1 پزشكي 36311 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زابل - دانشگاه علوم پزشكي زابل  2 2 - 4 پزشكي 36312 
تحصيل در شهرستان هيرمندداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  - دانشگاه علوم پزشكي زابل  - مرد - 3 پزشكي 36313 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هامون - دانشگاه علوم پزشكي زابل  زن - - 2 پزشكي 36314 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زابل - دانشگاه علوم پزشكي زابل  3 3 - 6 داروسازي 36328 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هامون - دانشگاه علوم پزشكي زابل  - مرد - 1 داروسازي 36329 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نيمروز - دانشگاه علوم پزشكي زابل  زن - - 1 داروسازي 36330 
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زهك داراي تعهد - دانشگاه علوم پزشكي زابل  - مرد - 2 داروسازي 36336 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان هيرمند - دانشگاه علوم پزشكي زابل  - مرد - 2 داروسازي 36337 

جامع سالمت دوست محمد از توابع  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
شهرستان زابل تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زابل زن مرد 1 - دندانپزشكي 36340 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع سالمت خواجه احمد از توابع  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
زابلشهرستان زابل تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي  زن مرد 1 - دندانپزشكي 36345 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع سالمت قلعه كنگ از توابع  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
شهرستان زابل تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زابل زن مرد 1 - دندانپزشكي 36346 

خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع سالمت لوتك از توابع شهرستان داراي تعهد  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
زابل تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زابل زن مرد 1 - دندانپزشكي 36347 

  مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
شهرنيكومهرستانكنارك،قصرقند،فنوج،سرباز،دلگان،چابهار،بمپور،  هاي: ايرانشهر،عبارتند از شهرستان ايرانشهرمناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 

كهن شهر تحت پوشش دانشكده -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مهرستان - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
زن مرد  شكي ايرانشهرعلوم پز - 1 پزشكي 36315 

پيپ تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در نيكشهر - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد - 1 پزشكي 36316 
كوچو تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر- قصرقندداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد - 1 پزشكي 36317 

پزم تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر- داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در كنارك - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد - 1 پزشكي 36318 
چاه كمال تحت پوشش دانشكده -خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در دلگانداراي تعهد  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

علوم پزشكي ايرانشهر زن مرد 1 - پزشكي 36319 
فنوج تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در فنوج - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 2 - پزشكي 36320 
حيط تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در سرباز - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد - 1 پزشكي 36321 

شهري دو تحت پوشش دانشكده - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در ايرانشهر - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
پزشكي ايرانشهرعلوم  زن مرد 1 - پزشكي 36322 

شهري يك تحت پوشش دانشكده - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در ايرانشهر - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
علوم پزشكي ايرانشهر زن مرد 1 - پزشكي 36323 

بريس تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-در چابهارداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 1 - پزشكي 36324 
نوبنديان تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در چابهار -دانشگاه علوم پزشكي زابل  زن مرد - 1 داروسازي 36325 
زرآباد تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در كنارك داراي -دانشگاه علوم پزشكي زابل  زن مرد - 1 داروسازي 36326 
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فصل دوم44 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر ادامه

جنس پذيرش  محل تحصيل / توضيحات دانشگاه علوم پزشكي  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
فنوج تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در نيكشهر -دانشگاه علوم پزشكي زابل  زن مرد - 1 داروسازي 36327 

نگور تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در چابهار -زابل دانشگاه علوم پزشكي  زن مرد - 1 داروسازي 36331 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بزمان تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر -دانشگاه علوم پزشكي زابل  زن مرد - 1 داروسازي 36332 
جكيگور تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در سرباز -دانشگاه علوم پزشكي زابل  زن مرد - 1 داروسازي 36333 

پيشين-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در سرباز - دانشگاه علوم پزشكي زابل  زن مرد - 1 داروسازي 36334 
پالن تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در چابهار  -دانشگاه علوم پزشكي زابل  زن مرد - 1 داروسازي 36335 

پوشش دانشكده بهرآباد تحت -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مهرستان - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
علوم پزشكي ايرانشهر زن مرد - 1 دندانپزشكي 36338 

بزمان تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در ايرانشهر - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 1 - دندانپزشكي 36339 
كافه بلوچي تحت پوشش دانشكده -خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در سربازداراي تعهد  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

علوم پزشكي ايرانشهر زن مرد - 1 دندانپزشكي 36341 
كهن شهر تحت پوشش دانشكده -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مهرستان - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

علوم پزشكي ايرانشهر زن مرد - 1 دندانپزشكي 36342 
هنگ تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در سرباز - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36343 
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر كشاري تحت پوشش-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در سرباز - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36344 
حميري تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر- داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در قصرقند - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36348 

محترم آباد تحت پوشش دانشكده - برابر طول دوره تحصيل در فنوجداراي تعهد خدمت سه  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
علوم پزشكي ايرانشهر زن مرد - 1 دندانپزشكي 36349 

گلمورتي تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در دلگان - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36350 
اسپتكي تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در سرباز - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 1 - دندانپزشكي 36351 
پزشكي ايرانشهرتحت پوشش دانشكده علوم  2راسك-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در سرباز - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 1 - دندانپزشكي 36352 
گسك تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر- داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در نيكشهر - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 1 - دندانپزشكي 36353 
دهان تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر- تحصيل در نيكشهرداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 1 - دندانپزشكي 36354 
بريس تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در چابهار - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 1 - دندانپزشكي 36355 

پيرسهراب تحت پوشش دانشكده -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در چابهار - زاهدان دانشگاه علوم پزشكي 
علوم پزشكي ايرانشهر زن مرد - 1 دندانپزشكي 36356 

خيرآباد نايگون تحت پوشش - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در ايرانشهر - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
ايرانشهر دانشكده علوم پزشكي زن مرد 1 - دندانپزشكي 36357 

قاسم آباد تحت پوشش دانشكده - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در ايرانشهر - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
علوم پزشكي ايرانشهر زن مرد 1 - دندانپزشكي 36358 

بلوچي درويش تحت پوشش -تحصيل در چابهار داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر زن مرد 1 - دندانپزشكي 36359 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در ايرانشهر تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 3 - تكنولوژي پرتوشناسي 36387 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در ايرانشهر تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر -علوم پزشكي زاهدان  دانشگاه زن مرد - 3 علوم تغذيه 36394 

  مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
آبادزاهدان، خاش، سراوان، سيب سوران، ميرجاوه و نصرتهاي: مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زاهدان عبارتند از شهرستان

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه آموزش عالي سالمت خاش) 
- مرد  خاشجامع خدمات سالمت ايرندگان شهرستان  - 1 بهداشت عمومي 36360 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه آموزش عالي سالمت خاش) 
جامع خدمات سالمت چاه احمد شهرستان خاش - مرد - 1 بهداشت عمومي 36361 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز  -خاش)  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه آموزش عالي سالمت
جامع خدمات سالمت ده رييس شهرستان خاش - مرد - 1 بهداشت عمومي 36362 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع خدمات سالمت اسفندك  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
شهرستان سراوان - مرد - 1 عموميبهداشت  36363 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع خدمات سالمت سورو شهرستان سراوان -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - مرد - 1 بهداشت عمومي 36364 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع خدمات سالمت كشتگان  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

شهرستان سراوان - مرد - 1 بهداشت عمومي 36365 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع خدمات سالمت جالق شهرستان سراوان - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - مرد - 1 بهداشت عمومي 36366 

در مركز جامع خدمات سالمت سيركان داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
شهرستان سراوان - مرد - 1 بهداشت عمومي 36367 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع خدمات سالمت گشت شهرستان سراوان -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - مرد - 1 بهداشت عمومي 36368 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز  -آموزش عالي سالمت خاش) دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه 

جامع خدمات سالمت پسكوه شهرستان سوران - مرد - 1 بهداشت عمومي 36369 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه آموزش عالي سالمت خاش) 

سالمت كرشان شهرستان سورانجامع خدمات  - مرد - 1 بهداشت عمومي 36370 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه آموزش عالي سالمت خاش) 

جامع خدمات سالمت كنت شهرستان سوران - مرد - 1 بهداشت عمومي 36371 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز  -(موسسه آموزش عالي سالمت خاش) دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

جامع خدمات سالمت گوهرميلي شهرستان سوران - مرد - 1 بهداشت عمومي 36372 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه آموزش عالي سالمت خاش) 

جامع خدمات سالمت هيدوچ شهرستان سوران - مرد - 1 بهداشت عمومي 36373 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع خدمات سالمت ريگ ملك  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

شهرستان ميرجاوه - مرد - 1 بهداشت عمومي 36374 
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان دارالشفاء شهرستان ميرجاوهداراي تعهد  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد - 5 پرستاري 36375 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان رازي شهرستان سراوان - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 20 - پرستاري 36376 
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام خميني شهرستان خاشداراي  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد - 15 پرستاري 36377 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان دارالشفاء شهرستان ميرجاوه - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد - 2 تكنولوژي اتاق عمل 36383 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان امام خميني شهرستان خاش - پزشكي زاهدان دانشگاه علوم  زن مرد - 4 تكنولوژي اتاق عمل 36384 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان رازي شهرستان سراوان - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد - 4 تكنولوژي اتاق عمل 36385 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خاش - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 4 - تكنولوژي پرتوشناسي 36386 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سراوان - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 4 - تكنولوژي پرتوشناسي 36388 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ميرجاوه - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 2 - تكنولوژي پرتوشناسي 36389 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق مورد نياز شهرستان ميرجاوه و توابع آن -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  2 1 - 3 آزمايشگاهيعلوم  36390 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق مورد نياز شهرستان سيب سوران و توابع آن -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  2 1 - 3 علوم آزمايشگاهي 36391 

شهرستان خاش و توابع آنداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق مورد نياز  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  1 1 - 2 علوم آزمايشگاهي 36392 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق مورد نياز شهرستان سراوان و توابع آن - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  1 1 - 2 علوم آزمايشگاهي 36393 
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فصل دوم45 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي زاهدانمخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان با  ادامه

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
خدمات جامع سالمت اسالم گرنچين شهرستان خاشداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - مرد - 1 مهندسي بهداشت محيط 36406 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت شيرآباد شهرستان خاش - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - مرد - 1 مهندسي بهداشت محيط 36407 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت كارواندر شهرستان خاش - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - مرد - 1 مهندسي بهداشت محيط 36408 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت اسفندك شهرستان سراوان - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - مرد - 1 بهداشت محيطمهندسي  36409 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت سيركان شهرستان سراوان - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - مرد - 1 مهندسي بهداشت محيط 36410 

سالمت گشت شهرستان سراوان داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - مرد - 1 مهندسي بهداشت محيط 36411 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت پسكوه شهرستان سوران - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - مرد - 1 مهندسي بهداشت محيط 36412 
سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت سرسوره شهرستان سورانداراي تعهد خدمت  - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - مرد - 1 مهندسي بهداشت محيط 36413 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت كرشان شهرستان سوران - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - مرد - 1 مهندسي بهداشت محيط 36414 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات جامع سالمت گمداداز شهرستان ميرجاوه - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  - مرد - 1 مهندسي بهداشت محيط 36415 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ميرجاوه - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 1 - هوشبري 36416 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خاش - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 3 - هوشبري 36417 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سراوان - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  زن مرد 3 - هوشبري 36418 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زاهدان - زاهدان دانشگاه علوم پزشكي  زن مرد 3 - هوشبري 36419 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در پايگاه  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه آموزش عالي سالمت خاش) 

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست -داراي مصاحبه  -  اورژانس كهك از توابع شهرستان سراوان - مرد 2 - كارداني فوريت هاي پزشكي 36420 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در پايگاه  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه آموزش عالي سالمت خاش) 

هادر بخش پيوستشرايط و ضوابط مندرج  -داراي مصاحبه  -  اورژانس سبزگز از توابع شهرستان خاش - مرد 2 - كارداني فوريت هاي پزشكي 36421 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در پايگاه  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه آموزش عالي سالمت خاش) 

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست -داراي مصاحبه  - اورژانس پسكوه از توابع شهرستان سوران - مرد 2 - كارداني فوريت هاي پزشكي 36422 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در پايگاه  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه آموزش عالي سالمت خاش) 

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست -داراي مصاحبه  - اورژانس شهرستان ميرجاوه - مرد 2 - پزشكيكارداني فوريت هاي  36423 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در پايگاه  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه آموزش عالي سالمت خاش) 

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست -داراي مصاحبه  - اورژانس كهورك از توابع شهرستان زاهدان - مرد 2 - كارداني فوريت هاي پزشكي 36424 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در پايگاه  -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه آموزش عالي سالمت خاش) 

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست - داراي مصاحبه  - اورژانس شورو از توابع شهرستان زاهدان - مرد 2 - كارداني فوريت هاي پزشكي 36425 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در پايگاه  -زاهدان (موسسه آموزش عالي سالمت خاش)  دانشگاه علوم پزشكي

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست -داراي مصاحبه  -  اورژانس كورين از توابع شهرستان زاهدان - مرد 2 - كارداني فوريت هاي پزشكي 36426 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در پايگاه  -آموزش عالي سالمت خاش) دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (موسسه 

هاشرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست -داراي مصاحبه  - اورژانس جالق از توابع شهرستان سراوان - مرد 1 - كارداني فوريت هاي پزشكي 36427 
مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستان

3 3  محدوديت در نقل و انتقال -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرباز  -علوم پزشكي ايرانشهر دانشكده  - 6 پرستاري 36378 
محدوديت در نقل و انتقال -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نيكشهر  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  2 3 - 5 پرستاري 36379 
محدوديت در نقل و انتقال -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چابهار  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  5 6 - 11 پرستاري 36380 

خاتم بيمارستان  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايرانشهر - دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در نقل و انتقال -االنبياء  2 2 - 4 پرستاري 36381 

 - -بيمارستان ايران -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايرانشهر - دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در نقل و انتقال 2 2 - 4 پرستاري 36382 

محدوديت در نقل و انتقال -تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نيكشهرداراي  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  زن - - 2 مامايي 36395 
محدوديت در نقل و انتقال -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چابهار -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  زن - - 3 مامايي 36396 

محدوديت در نقل و انتقال -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كنارك  -ايرانشهر دانشكده علوم پزشكي  زن - - 2 مامايي 36397 
محدوديت در نقل و انتقال -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهرستان -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  زن - - 2 مامايي 36398 
محدوديت در نقل و انتقال -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دلگان  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  زن - - 2 مامايي 36399 
محدوديت در نقل و انتقال -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فنوج -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  زن - - 2 مامايي 36400 
محدوديت در نقل و انتقال -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قصرقند -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  زن - - 2 مامايي 36401 
و انتقال محدوديت در نقل - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايرانشهر  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  زن - - 2 مامايي 36402 
محدوديت در نقل و انتقال -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بمپور  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر  زن - - 2 مامايي 36403 

 - بيمارستان ايران  -ايرانشهرداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  - دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در نقل و انتقال زن - - 4 مامايي 36404 

شرايط و  -داراي مصاحبه  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرباز  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در نقل و انتقال -  هاضوابط مندرج در بخش پيوست زن - - 2 مامايي 36405 
شرايط و  -داراي مصاحبه  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چابهار  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
- مرد محدوديت در نقل و انتقال -  هاضوابط مندرج در بخش پيوست - 6 كارداني فوريت هاي پزشكي 36428 
شرايط و  - داراي مصاحبه  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كنارك  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در نقل و انتقال -  هاضوابط مندرج در بخش پيوست - مرد - 4 كارداني فوريت هاي پزشكي 36429 
شرايط و  - داراي مصاحبه  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قصرقند  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در نقل و انتقال -  هاضوابط مندرج در بخش پيوست - مرد - 4 كارداني فوريت هاي پزشكي 36430 
شرايط و  - داراي مصاحبه  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فنوج  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در نقل و انتقال -  هاضوابط مندرج در بخش پيوست - مرد - 4 كارداني فوريت هاي پزشكي 36431 
شرايط و  -داراي مصاحبه  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرباز  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در نقل و انتقال -  هاضوابط مندرج در بخش پيوست - مرد - 4 كارداني فوريت هاي پزشكي 36432 
شرايط و  -داراي مصاحبه  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بمپور -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در نقل و انتقال -  هاضوابط مندرج در بخش پيوست - مرد - 3 كارداني فوريت هاي پزشكي 36433 
شرايط و  -داراي مصاحبه  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نيكشهر -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در نقل و انتقال -  هاضوابط مندرج در بخش پيوست - مرد - 3 كارداني فوريت هاي پزشكي 36434 
شرايط و  -داراي مصاحبه  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهرستان -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در نقل و انتقال -  هاضوابط مندرج در بخش پيوست - مرد - 3 كارداني فوريت هاي پزشكي 36435 
شرايط و  -داراي مصاحبه  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دلگان  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در نقل و انتقال -  هاضوابط مندرج در بخش پيوست - مرد - 3 كارداني فوريت هاي پزشكي 36436 
شرايط و  - داراي مصاحبه  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ايرانشهر  -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 
محدوديت در نقل و انتقال -  هاضوابط مندرج در بخش پيوست - مرد - 6 كارداني فوريت هاي پزشكي 36437 

مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
زن مرد  دهستان جرمشت -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش سيمكان  -پزشكي جهرم دانشگاه علوم  1 - پزشكي 36438 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش خفر اسماعيل آباد -دانشگاه علوم پزشكي جهرم  زن - - 1 پزشكي 36439 
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تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

فصل دوم46 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مخصوص داوطلبان بومي استان فارس ادامه

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش سيمكان آرجويه -دانشگاه علوم پزشكي جهرم  - مرد 1 - پزشكي 36440 
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بخش خفر فتح آبادداراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم  زن - 1 - پزشكي 36441 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان مطهري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم  زن مرد - 1 پزشكي 36442 
بيمارستان پيمانيهداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم  زن مرد - 1 پزشكي 36443 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان خاتم االنبياء -دانشگاه علوم پزشكي جهرم  - مرد - 1 پزشكي 36444 
پوشش داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان خنج الرستان تحت  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

دانشكده علوم پزشكي الرستان زن مرد - 1 پزشكي 36445 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در بيمارستان بيرم الرستان تحت پوشش دانشكده  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

علوم پزشكي الرستان زن مرد - 1 پزشكي 36446 
برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي باالده الرستان تحت پوشش داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

دانشكده علوم پزشكي الرستان - مرد - 1 پزشكي 36447 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي چاه نهر الرستان تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

دانشكده علوم پزشكي الرستان - مرد 1 - پزشكي 36448 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي كورده خنج الرستان تحت  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

پوشش دانشكده علوم پزشكي الرستان - مرد 1 - پزشكي 36449 
درز الرستان تحت پوشش داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

دانشكده علوم پزشكي الرستان - مرد 1 - پزشكي 36450 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زرين دشت(دبيران) - دانشگاه علوم پزشكي شيراز  زن مرد 1 - پزشكي 36451 
در شهرستان داراب( مادوان) داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل - دانشگاه علوم پزشكي شيراز  زن مرد 1 - پزشكي 36452 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان داراب (رستاق) - دانشگاه علوم پزشكي شيراز  زن مرد 1 - پزشكي 36453 
بارگاه)داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان داراب (تل  - دانشگاه علوم پزشكي شيراز  زن مرد 1 - پزشكي 36454 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان داراب (فورگ) - دانشگاه علوم پزشكي شيراز  زن مرد 1 - پزشكي 36455 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان داراب (فدامي) - دانشگاه علوم پزشكي شيراز  زن مرد 1 - پزشكي 36456 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گراش بخش ارد شهر ارد تحت  - دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

پوشش دانشكده علوم پزشكي گراش زن مرد 1 - پزشكي 36457 
بهداشت شهر گراش داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گراش مركز  - دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي گراش زن مرد 1 - پزشكي 36458 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گراش بيمارستان اميرالمومنين تحت  - دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

پوشش دانشكده علوم پزشكي گراش زن مرد 2 - پزشكي 36459 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گراش تحت پوشش دانشكده علوم  - شيراز دانشگاه علوم پزشكي 

پزشكي گراش زن مرد - 1 داروسازي 36460 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در معاونت غذا و داروي تحت پوشش دانشكده  - دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

علوم پزشكي الرستان - مرد - 1 داروسازي 36461 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در معاونت غذا و داروي تحت پوشش دانشكده  - دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

علوم پزشكي الرستان زن - - 1 داروسازي 36462 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان داراب - دانشگاه علوم پزشكي شيراز  زن مرد - 1 داروسازي 36463 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ني ريز - دانشگاه علوم پزشكي شيراز  زن مرد - 1 داروسازي 36464 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان المرد - دانشگاه علوم پزشكي شيراز  زن مرد - 1 داروسازي 36465 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مهر - علوم پزشكي شيراز دانشگاه  زن مرد - 1 داروسازي 36466 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان داراب - دانشگاه علوم پزشكي شيراز  زن مرد - 2 دندانپزشكي 36467 
سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان زرين دشت داراي تعهد خدمت - دانشگاه علوم پزشكي شيراز  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36468 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فراشبند - دانشگاه علوم پزشكي شيراز  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36469 
در مركز روستايي كورده خنج الرستان تحت داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  - دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

پوشش دانشكده علوم پزشكي الرستان - مرد - 1 دندانپزشكي 36470 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي درز الرستان تحت پوشش  - دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

دانشكده علوم پزشكي الرستان - مرد - 1 دندانپزشكي 36471 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز شهري/روستايي بيرم الرستان تحت  - دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

پوشش دانشكده علوم پزشكي الرستان - مرد - 1 دندانپزشكي 36472 
الرستان تحت پوشش داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي بلغان  - دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

دانشكده علوم پزشكي الرستان - مرد - 1 دندانپزشكي 36473 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گراش بخش ارد شهر ارد تحت  - دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

پوشش دانشكده علوم پزشكي گراش زن مرد - 1 دندانپزشكي 36474 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گراش بخش مركزي روستاي فداغ  - شيراز دانشگاه علوم پزشكي 

تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي گراش زن مرد - 1 دندانپزشكي 36475 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشكده علوم پزشكي الرستان (دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) الرستان) 

دوره تحصيل در بيمارستان بيرم الرستان - مرد - 2 پرستاري 36476 

مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق محروم شهرستان آوج -دانشگاه علوم پزشكي قزوين  - 1 پزشكي 36477 
سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق محروم شهرستان بويين زهراداراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي قزوين  زن مرد - 2 پزشكي 36478 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مناطق محروم شهرستان تاكستان -دانشگاه علوم پزشكي قزوين  زن مرد - 1 پزشكي 36479 

طول دوره تحصيل در مناطق محروم شهرستان قزوين ( منطقه الموت و طارم)داراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي قزوين  زن مرد - 1 پزشكي 36480 
مخصوص داوطلبان بومي استان قم

زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز شهري/روستايي قنوات -دانشگاه علوم پزشكي قم  - 1 پزشكي 36481 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز شهري/روستايي جعفريه -دانشگاه علوم پزشكي قم  زن مرد - 2 پزشكي 36482 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي پاچيان -دانشگاه علوم پزشكي قم  زن مرد - 1 پزشكي 36483 
طول دوره تحصيل در مركز شهري/روستايي سلفچگانداراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي قم  زن مرد - 2 پزشكي 36484 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز شهري/روستايي كهك -دانشگاه علوم پزشكي قم  زن مرد - 1 پزشكي 36485 
روستايي فردوداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز  -دانشگاه علوم پزشكي قم  زن مرد - 1 پزشكي 36486 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز شهري/روستايي دستجرد -دانشگاه علوم پزشكي قم  زن مرد - 2 پزشكي 36487 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي قاهان -دانشگاه علوم پزشكي قم  زن مرد - 1 پزشكي 36488 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز شهري/روستايي قنوات -دانشگاه علوم پزشكي قم  زن مرد 2 - پرستاري 36489 
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مخصوص داوطلبان بومي استان قم ادامه

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز روستايي قمرود -دانشگاه علوم پزشكي قم  زن مرد 1 - پرستاري 36490 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز شهري/روستايي جعفريه -دانشگاه علوم پزشكي قم  زن مرد 2 - پرستاري 36491 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز شهري/روستايي سلفچگان -پزشكي قم دانشگاه علوم  زن مرد 1 - پرستاري 36492 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز شهري/روستايي كهك -دانشگاه علوم پزشكي قم  زن مرد 2 - پرستاري 36493 
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز شهري/روستايي دستجردداراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي قم  زن مرد 2 - پرستاري 36494 

مركز بهداشتي - بخش مركزي - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قم  - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي - درماني قنوات  زن مرد - 1 تغذيهعلوم  36495 

مركز -بخش جعفرآباد - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قم  - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -بهداشتي درماني جعفريه  زن مرد - 1 علوم تغذيه 36496 

مركز - بخش نوفل لوشاتو - دوره تحصيل در شهرستان قم داراي تعهد خدمت سه برابر طول  - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -بهداشتي درماني كهك  زن مرد - 1 علوم تغذيه 36497 

مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بانه -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  - 2 پزشكي 36498 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بيجار -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  زن مرد - 2 پزشكي 36499 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دهگالن -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  زن مرد - 2 پزشكي 36500 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مريوان -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  زن مرد - 2 پزشكي 36501 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كامياران -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  زن مرد - 2 پزشكي 36502 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ديواندره -سنندج  -علوم پزشكي كردستان دانشگاه  زن مرد - 2 پزشكي 36503 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سروآباد -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  زن مرد - 2 پزشكي 36504 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سقز -سنندج  -كردستان دانشگاه علوم پزشكي  زن مرد - 2 پزشكي 36505 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قروه -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  زن مرد - 2 پزشكي 36506 
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دهگالن تحت پوشش دانشگاه داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

علوم پزشكي كردستان زن مرد - 1 داروسازي 36507 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سروآباد تحت پوشش دانشگاه  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

علوم پزشكي كردستان زن مرد - 1 داروسازي 36508 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دهگالن -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36509 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ديواندره -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36510 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سروآباد -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  زن مرد - 2 دندانپزشكي 36511 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مريوان -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36512 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بيجار -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36513 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كامياران -سنندج  -دانشگاه علوم پزشكي كردستان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36514 

داوطلبان بومي استان كرمانمخصوص 
زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بم -دانشگاه علوم پزشكي بم  - 2 پزشكي 36515 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ريگان -دانشگاه علوم پزشكي بم  زن مرد - 3 پزشكي 36516 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نرماشير -دانشگاه علوم پزشكي بم  زن مرد - 2 پزشكي 36517 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فهرج -دانشگاه علوم پزشكي بم  زن مرد - 3 پزشكي 36518 

نقل وانتقال از اين  -در شهرستان جيرفت داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  1 1 - 2 پزشكي 36519 

نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كهنوج  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد دانشگاه  1 1 - 2 پزشكي 36520 

نقل وانتقال از اين  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رودبارجنوب -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد.ظرفيت  -دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد 1 1 - 2 پزشكي 36521 

نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قلعه گنج  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  2 2 - 4 پزشكي 36522 

نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان منوجان  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  1 1 - 2 پزشكي 36523 

نقل وانتقال از اين  - خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان عنبرآبادداراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  1 1 - 2 پزشكي 36524 

نقل وانتقال از اين  -فاريابداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  1 1 - 2 پزشكي 36525 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رودبار جنوب تحت پوشش دانشگاه  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
علوم پزشكي جيرفت زن - - 1 داروسازي 36526 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قلعه گنج تحت پوشش دانشگاه  -دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
علوم پزشكي جيرفت - مرد - 1 داروسازي 36527 

كهنوج تحت پوشش دانشگاه داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 
علوم پزشكي جيرفت زن مرد - 1 دندانپزشكي 36528 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان منوجان تحت پوشش دانشگاه  -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 
علوم پزشكي جيرفت - مرد - 1 دندانپزشكي 36529 

تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قلعه گنج تحت پوشش دانشگاه داراي  -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 
علوم پزشكي جيرفت زن مرد - 1 دندانپزشكي 36530 

نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان جيرفت  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - باشد  دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي 1 1 2 - پرستاري 36531 

نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رودبار جنوب  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
باشد.ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي  - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع  1 1 2 - پرستاري 36532 

نقل وانتقال از اين  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان عنبرآباد -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  1 1 2 - پرستاري 36533 

نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فارياب -پزشكي جيرفت دانشگاه علوم 
ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  زن - 1 - پرستاري 36534 

نقل وانتقال از اين  -دوره تحصيل در شهرستان قلعه گنجداراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع  2 1 3 - پرستاري 36535 

نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كهنوج  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 
ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  1 1 2 - پرستاري 36536 
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فصل دوم48 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان ادامه

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان منوجان  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  1 1 2 - پرستاري 36537 
نقل وانتقال از اين  - سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كهنوجداراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  1 1 - 2 تكنولوژي اتاق عمل 36538 
نقل وانتقال از اين  -رودبار جنوب داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع زن - - 1 تكنولوژي اتاق عمل 36539 
نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قلعه گنج -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - به ساير دانشگاهها ممنوع دانشگاه - مرد - 1 تكنولوژي اتاق عمل 36540 
نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان منوجان -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد.ظرفيت  - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  زن - - 1 تكنولوژي اتاق عمل 36541 
نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان جيرفت  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

باشد.ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي  - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  1 1 - 2 تكنولوژي اتاق عمل 36542 
نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رودبار جنوب  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع  1 1 2 - علوم آزمايشگاهي 36543 
نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قلعه گنج -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع  1 1 2 - علوم آزمايشگاهي 36544 
نقل وانتقال از اين  - خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان عنبرآباد داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع  - مرد 1 - علوم آزمايشگاهي 36545 
نقل وانتقال از اين  -كهنوج  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  1 1 2 - علوم آزمايشگاهي 36546 
نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان منوجان  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  دانشگاه 1 1 2 - علوم آزمايشگاهي 36547 
نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فارياب -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  زن - 1 - علوم آزمايشگاهي 36548 
نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان جيرفت  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

باشد. ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  1 1 2 - علوم آزمايشگاهي 36549 
نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رودبار جنوب -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع زن - - 2 مامايي 36550 
نقل وانتقال از اين  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان قلعه گنج -علوم پزشكي جيرفت دانشگاه 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  زن - - 2 مامايي 36551 
نقل وانتقال از اين  -برابر طول دوره تحصيل در شهرستان منوجان داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

ظرفيت خوابگاه دولتي دختران محدود مي باشد. - دانشگاه به ساير دانشگاهها ممنوع مي باشد  زن - - 2 مامايي 36552 
مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

زن مرد  طول دوره تحصيل در شهرستان قصرشيرين بخش خسروي داراي تعهد خدمت سه برابر -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  - 1 پزشكي 36553 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان داالهو -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد 1 - پزشكي 36554 
شهرستان گيالنغربداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 پزشكي 36555 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اسالم آباد غرب بخش مركزي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 پزشكي 36556 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان پاوه -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 پزشكي 36557 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان جوانرود بخش كالشي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 پزشكي 36558 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ثالث باباجاني بخش مركزي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد 1 - پزشكي 36559 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سرپل ذهاب مركزي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد 1 - پزشكي 36560 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ثالث باباجاني بخش ازگله -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد 1 - پزشكي 36561 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گهواره -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد 1 - پزشكي 36562 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ريجاب -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد 1 - پزشكي 36563 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بزميرآباد -كرمانشاه  دانشگاه علوم پزشكي زن مرد 1 - پزشكي 36564 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گرده نو -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد 1 - پزشكي 36565 
سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گواورداراي تعهد خدمت  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 پزشكي 36566 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اسالم آباد غرب بخش حميل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 پزشكي 36567 
دوره تحصيل در شهرستان نوسودداراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 پزشكي 36568 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گيالنغرب -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 داروسازي 36569 
قصرشيرينداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 داروسازي 36570 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان پاوه -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 داروسازي 36571 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان جوانرود -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 داروسازي 36572 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ثالث باباجاني -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 داروسازي 36573 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان داالهو بخش مركزي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 داروسازي 36574 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سر پل ذهاب مركزي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  زن مرد - 1 داروسازي 36575 

مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه وبويراحمد
دانشگاه تعهدي در  -بوير احمد.داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
زن مرد  قبال واگذاري خوابگاه ندارد - 1 پزشكي 36576 

دانشگاه تعهدي در قبال  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دنا  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 1 پزشكي 36577 

دانشگاه تعهدي در قبال  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گچساران - دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 1 پزشكي 36578 

دانشگاه تعهدي در قبال  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان باشت  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
نداردواگذاري خوابگاه  زن مرد - 1 پزشكي 36579 

دانشگاه تعهدي در  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كهكيلويه  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
قبال واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 1 پزشكي 36580 

دانشگاه تعهدي در قبال  -شهرستان چرام . داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 1 پزشكي 36581 

دانشگاه تعهدي در قبال  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان لنده  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 1 پزشكي 36582 
دانشگاه تعهدي در قبال  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهميي  -ياسوج  دانشگاه علوم پزشكي

واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 1 پزشكي 36583 
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فصل دوم49 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه وبويراحمد ادامه

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
دانشگاه تعهدي در قبال  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دنا  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 1 دندانپزشكي 36584 
دانشگاه تعهدي در قبال  -دوره تحصيل در شهرستان باشت داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 1 دندانپزشكي 36585 
دانشگاه تعهدي در قبال  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چرام -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 1 دندانپزشكي 36586 
دانشگاه تعهدي در قبال  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان لنده  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 1 دندانپزشكي 36587 
دانشگاه تعهدي در قبال  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهميي  -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 1 دندانپزشكي 36588 

مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مراوه تپه - گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  - 2 پزشكي 36589 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان كالله - گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 2 پزشكي 36590 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان مينودشت - گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 2 پزشكي 36591 
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان گاليكشداراي تعهد  - گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 2 پزشكي 36592 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان آزاد شهر دهستان چشمه ساران -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 1 پزشكي 36593 
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان راميان بخش فندرسكداراي تعهد  - گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 1 پزشكي 36594 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان گنبد كاووس(بخش داشلي برون) -گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 2 پزشكي 36595 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان گميشان - گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 2 پزشكي 36596 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آق قال بخش وشمگير - گرگان  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن - - 1 پزشكي 36597 

مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خرم آباد -خرم آباد  -پزشكي لرستان دانشگاه علوم  1 - پزشكي 36598 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بروجرد -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 2 پزشكي 36599 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دورود -خرم آباد  - دانشگاه علوم پزشكي لرستان زن مرد - 1 پزشكي 36600 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اليگودرز -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد 1 - پزشكي 36601 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان ازنا -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 پزشكي 36602 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نورآباد -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 پزشكي 36603 
سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كوهدشت داراي تعهد خدمت -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد 1 - پزشكي 36604 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان الشتر -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 پزشكي 36605 
دوره تحصيل درشهرستان پلدخترداراي تعهد خدمت سه برابر طول  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد 1 - پزشكي 36606 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دوره -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 پزشكي 36607 
شهرستان سپيددشتداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد 1 - پزشكي 36608 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دورود -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - مرد - 1 داروسازي 36609 
اليگودرزداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - مرد - 1 داروسازي 36610 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ازنا -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - مرد - 1 داروسازي 36611 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كوهدشت -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - مرد - 1 داروسازي 36612 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خرم آباد -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 داروسازي 36613 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بروجرد -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 داروسازي 36614 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بدره -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 داروسازي 36615 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شيروان وچرداول -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 داروسازي 36616 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كوهدشت -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - مرد - 1 دندانپزشكي 36617 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رومشگان -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - مرد - 1 دندانپزشكي 36618 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان پلدختر -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - مرد - 1 دندانپزشكي 36619 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل درشهرستان نورآباد -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - مرد - 1 دندانپزشكي 36620 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان اليگودرز -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - مرد - 1 دندانپزشكي 36621 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دوره -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  - مرد - 1 دندانپزشكي 36622 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  -خرم آباد (دانشكده پرستاري اليگودرز)  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

بدون خوابگاه -شهرستان اليگودرز 3 2 - 5 پرستاري 36623 
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در داراي  -خرم آباد (دانشكده پرستاري اليگودرز)  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

شهرستان اليگودرز 2 3 5 - پرستاري 36624 

مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
روستاي  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ساري  - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

زن مرد  تلمادره - 1 پزشكي 36625 
روستاي چمستان -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نور  - ساري  - علوم پزشكي مازندران دانشگاه  زن مرد - 1 پزشكي 36626 

خليل شهر -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهشهر - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 پزشكي 36627 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در ميخساز - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 پزشكي 36628 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل دركالرآباد - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 پزشكي 36629 

روستاي آالشت -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سوادكوه  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 پزشكي 36630 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تنكابن مركز سليمان آباد -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 2 پزشكي 36631 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چالوس مركز مرزن آباد -ساري  -پزشكي مازندران دانشگاه علوم  زن مرد - 1 پزشكي 36632 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كالردشت مركز  - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

واحه -كرديچال  زن مرد - 2 پزشكي 36633 
روستاي كاليكال -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سوادكوه  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 پزشكي 36634 
بندروستاي اهللا  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سوادكوه  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 پزشكي 36635 

روستاي كياسر - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ساري  - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 پزشكي 36636 
روستاي محمدآباد -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ساري  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 پزشكي 36637 

روستاي زاغمرز -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهشهر - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 پزشكي 36638 
دوآبداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 پزشكي 36639 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در كجور - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 پزشكي 36640 
روستاي اوز -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نور  - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 پزشكي 36641 
روستاي بلده -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نور  - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 پزشكي 36642 
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فصل دوم50 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران ادامه

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   رشتهنام 

مرد محل زن دوم اول
خليل شهر -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهشهر  - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36643 
پل سفيد- شهرستان سوادكوه داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36644 
روستاي چمستان -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نور  - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36645 

دوره تحصيل در شهرستان كالردشت مركز حسنكيف داراي تعهد خدمت سه برابر طول -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 2 دندانپزشكي 36646 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نوشهر مركز كجور - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36647 
روستاي الويج -خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نور داراي تعهد  - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36648 
شيرگاه- داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان سوادكوه  - ساري  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36649 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ساري مركز فرح آباد و وناجم -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 2 دندانپزشكي 36650 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان عباس آباد مركز سيد محله -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36651 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان چالوس مركز مرزن آباد -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36652 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تنكابن مركز سليمان آباد -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36653 
روستاي زاغمرز -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بهشهر  -ساري  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36654 

مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
1 1  تحصيل در شهرستان اراك . محدوديت در واگذاري خوابگاهداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي اراك  - 2 پزشكي 36655 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مراكز بهداشتي درماني شهر غرق آباد تحت  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت در واگذاري خوابگاه - پوشش دانشكده علوم پزشكي ساوه  زن مرد - 1 پزشكي 36656 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آشتيان محدوديت در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي اراك  - مرد - 1 پزشكي 36657 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تفرش. محدوديت در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي اراك  - مرد - 1 پزشكي 36658 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دليجان . محدوديت در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي اراك  - مرد - 1 پزشكي 36659 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شازند -دانشگاه علوم پزشكي اراك  1 1 - 2 پزشكي 36660 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فراهان . محدوديت در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي اراك  - مرد - 1 پزشكي 36661 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كميجان . محدوديت در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي اراك  - مرد - 1 پزشكي 36662 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان محالت . محدوديت در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي اراك  - مرد - 1 پزشكي 36663 
خوابگاهداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خنداب. محدوديت در واگذاري  -دانشگاه علوم پزشكي اراك  زن مرد - 2 پزشكي 36664 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در روستاي دوزج شهرستان ساوه تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت در واگذاري خوابگاه  -دانشكده علوم پزشكي ساوه  زن مرد - 1 پزشكي 36665 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در روستاي آوه شهرستان ساوه تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت در واگذاري خوابگاه  -دانشكده علوم پزشكي ساوه  زن مرد - 1 پزشكي 36666 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در روستاي جوشقان شهرستان ساوه تحت پوشش  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت در واگذاري خوابگاه  -دانشكده علوم پزشكي ساوه  زن مرد - 1 پزشكي 36667 
شهرستان زرنديه ساوه تحت پوشش دانشكده داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در  - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -علوم پزشكي ساوه  زن مرد - 1 داروسازي 36668 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كميجان تحت پوشش دانشگاه علوم  - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

خوابگاه دولتيعدم تعهد در ارايه  -پزشكي اراك  زن مرد - 1 داروسازي 36669 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فرمهين تحت پوشش دانشگاه علوم  - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -پزشكي اراك  زن مرد - 1 داروسازي 36670 
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تفرش تحت پوشش دانشگاه علوم داراي  - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -پزشكي اراك  زن مرد - 1 داروسازي 36671 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آشتيان تحت پوشش دانشگاه علوم  - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -اراك  پزشكي زن مرد - 1 داروسازي 36672 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان محالت تحت پوشش دانشگاه علوم  - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -پزشكي اراك  زن مرد - 1 داروسازي 36673 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دليجان تحت پوشش دانشگاه علوم  - علوم پزشكي زنجان دانشگاه 

عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -پزشكي اراك  زن مرد - 1 داروسازي 36674 
تحت پوشش دانشگاه علوم داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خنداب  - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -پزشكي اراك  زن مرد - 1 داروسازي 36675 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خمين تحت پوشش دانشگاه علوم  - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي -پزشكي اراك  زن مرد - 1 داروسازي 36676 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ساوه تحت پوشش دانشكده علوم  - دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

عدم تعهد در ارايه خوابگاه دولتي - پزشكي ساوه  زن مرد - 2 داروسازي 36677 
تحصيل در شهرستان فراهان . محدوديت در واگذاري خوابگاهداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره  -دانشگاه علوم پزشكي اراك  - مرد - 1 دندانپزشكي 36678 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان آشتيان . محدوديت در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي اراك  زن - - 1 دندانپزشكي 36679 
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تفرش . محدوديت در واگذاري خوابگاهداراي  -دانشگاه علوم پزشكي اراك  زن - - 1 دندانپزشكي 36680 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خنداب . محدوديت در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي اراك  - مرد - 1 دندانپزشكي 36681 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان دليجان. محدوديت در واگذاري خوابگاه -علوم پزشكي اراك دانشگاه  - مرد - 1 دندانپزشكي 36682 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان شازند . محدوديت در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي اراك  زن - - 1 دندانپزشكي 36683 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كميجان. محدوديت در واگذاري خوابگاه -دانشگاه علوم پزشكي اراك  - مرد - 1 دندانپزشكي 36684 
واگذاري خوابگاهداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان محالت . محدوديت در  -دانشگاه علوم پزشكي اراك  - مرد - 1 دندانپزشكي 36685 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ساوه تحت پوشش دانشكده علوم  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت در واگذاري خوابگاه پزشكي ساوه. زن مرد - 1 دندانپزشكي 36686 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز بهداشتي درماني روستاي آوه شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي اراك 
محدوديت در واگذاري خوابگاه - ساوه تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ساوه  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36687 

طول دوره تحصيل در شهرستان اراك . محدوديت در واگذاري خوابگاهداراي تعهد خدمت سه برابر  -دانشگاه علوم پزشكي اراك  زن - - 1 دندانپزشكي 36688 
شرايط و  -داراي مصاحبه  - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خمين -دانشكده علوم پزشكي خمين 

هاضوابط مندرج در بخش پيوست - مرد 4 - كارداني فوريت هاي پزشكي 36689 
مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان

ممنوعيت - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز زيارت شهرستان رودان -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
زن مرد  تغيير رشته و انتقال - 1 پزشكي 36690 

 - تحصيل در مركز پيوشك شهرستان جاسك داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
ممنوعيت تغيير رشته و انتقال زن مرد - 1 پزشكي 36691 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز چاله مورت از شهرستان حاجي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -آباد  زن مرد - 1 پزشكي 36692 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جزيره هرمز شهرستان بندرعباس  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - زن مرد 1 - پزشكي 36693 
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فصل دوم51 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان ادامه

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  پذيرشظرفيت 
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز سيت ماسيتي شهرستان بشاگرد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال زن مرد - 1 پزشكي 36694 
 -خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز شهيدمردان شهرستان سيريك داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال زن مرد - 1 پزشكي 36695 
 - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز ليردف شهرستان جاسك  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال زن مرد 1 - پزشكي 36696 
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز احمدآباد شهرستان حاجي آباد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال زن مرد 1 - پزشكي 36697 
ممنوعيت  - بزرگ ابوموسي داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز تنب  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

تغيير رشته و انتقال زن مرد 1 - پزشكي 36698 
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز زيارت شهرستان پارسيان  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال زن مرد 1 - پزشكي 36699 
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز الوان شهرستان بندرلنگه  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال زن مرد 1 - پزشكي 36700 
 - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز روستايي شهرستان قشم  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

انتقالممنوعيت تغيير رشته و  زن مرد - 1 داروسازي 36701 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده داروسازي) 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -روستايي شهرستان رودان  زن مرد - 1 داروسازي 36702 
تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل دريكي از مراكز روستايي شهرستان داراي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -بندرلنگه زن مرد - 1 داروسازي 36703 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده داروسازي) 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال-ميناب روستايي شهرستان  زن مرد - 1 داروسازي 36704 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده داروسازي) 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -روستايي شهرستان پارسيان  زن مرد - 1 داروسازي 36705 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز  - علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده داروسازي)  دانشگاه

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -روستايي شهرستان جاسك  زن مرد - 1 داروسازي 36706 
دوره تحصيل در يكي از مراكز داراي تعهد خدمت سه برابر طول  - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده داروسازي) 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -روستايي شهرستان حاجي آباد  زن مرد - 1 داروسازي 36707 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز خدمات  - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده دندانپزشكي) 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - جامع سالمت لمزان شهرستان بندرلنگه  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36708 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع  - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده دندانپزشكي) 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - سالمت شهري شهرستان جاسك (رازي)  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36709 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع  - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده دندانپزشكي) 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال- سالمت جكدان شهرستان بشاگرد  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36710 
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع داراي تعهد  - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده دندانپزشكي) 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - سالمت شهري ابوموسي  - مرد - 1 دندانپزشكي 36711 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع  - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده دندانپزشكي) 

رشته و انتقال ممنوعيت تغيير -سالمت جزيره هرمز  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36712 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در مركز جامع  - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (دانشكده دندانپزشكي) 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -سالمت شهري شهرستان سيريك(فاطمه الزهرا)  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36713 
 - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان ميناب  -علوم پزشكي بندر عباس دانشگاه 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - مرد - 2 پرستاري 36714 
حاجي  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -آباد  - مرد - 1 پرستاري 36715 
 - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان رودان  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - مرد 2 - پرستاري 36716 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان بشاگرد  -عباس دانشگاه علوم پزشكي بندر 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - - مرد - 1 پرستاري 36717 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني  - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (بندرلنگه) 

ممنوعيت تغييررشته و انتقال و جابجايي -بندرلنگه شهرستان  - مرد - 1 پرستاري 36718 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني  - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (بندرلنگه) 

ممنوعيت تغييررشته و هر گونه انتقال و جابجايي - شهرستان پارسيان  - مرد - 1 پرستاري 36719 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني  - دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (بندرلنگه) 

ممنوعيت تغييررشته و انتقال و جابجايي -شهرستان بستك  - مرد - 1 پرستاري 36720 
 -دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان قشم  داراي تعهد خدمت سه برابر طول -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - مرد 1 - پرستاري 36721 
 - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل يكي از مراكز درماني شهرستان ميناب  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - مرد - 2 اتاق عملتكنولوژي  36722 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان حاجي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -آباد  - مرد - 1 تكنولوژي اتاق عمل 36723 
 - دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان رودان داراي تعهد خدمت سه برابر طول  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - مرد - 1 تكنولوژي اتاق عمل 36724 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان جاسك  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - - مرد - 1 تكنولوژي اتاق عمل 36725 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان بندرلنگه  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - - مرد - 1 تكنولوژي اتاق عمل 36726 
برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان پارسيان داراي تعهد خدمت سه  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - - مرد - 1 تكنولوژي اتاق عمل 36727 
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان بستك  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

انتقالممنوعيت تغيير رشته و  - مرد - 1 تكنولوژي اتاق عمل 36728 
 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان قشم  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - مرد - 1 تكنولوژي اتاق عمل 36729 
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فصل دوم52 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان ادامه

جنس پذيرش  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال كدرشته   نام رشته

مرد محل زن دوم اول
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان رودان -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  زن مرد - 1 فناوري اطالعات سالمت 36730 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بندرلنگه -بندر عباس دانشگاه علوم پزشكي  زن مرد - 1 فناوري اطالعات سالمت 36731 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بستك -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس  زن مرد - 1 فناوري اطالعات سالمت 36732 

 - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل يكي از مراكز درماني شهرستان ميناب  -بندر عباس دانشگاه علوم پزشكي 
ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - مرد - 2 هوشبري 36733 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان حاجي  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
ممنوعيت تغيير رشته و انتقال -آباد  - مرد - 1 هوشبري 36734 

 - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان رودان  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - مرد - 1 هوشبري 36735 

خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در يكي از مراكز درماني شهرستان جاسك داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - - مرد - 1 هوشبري 36736 

 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل يكي از مراكز درماني شهرستان بندرلنگه  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - مرد - 1 هوشبري 36737 

 - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل يكي از مراكز درماني شهرستان پارسيان  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
ممنوعيت انتقال - مرد - 1 هوشبري 36738 

 -درماني شهرستان بستك  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل يكي از مراكز -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
ممنوعيت انتقال - مرد - 1 هوشبري 36739 

 -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل يكي از مراكز درماني شهرستان قشم  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 
ممنوعيت تغيير رشته و انتقال - مرد - 1 هوشبري 36740 

مخصوص داوطلبان بومي استان همدان
زن مرد  داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان همدان -دانشگاه علوم پزشكي همدان  - 2 پزشكي 36741 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مالير -دانشگاه علوم پزشكي همدان  زن مرد - 2 پزشكي 36742 
خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تويسركانداراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي همدان  زن مرد - 3 پزشكي 36743 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نهاوند -دانشگاه علوم پزشكي همدان  زن مرد - 3 پزشكي 36744 
درشهرستان رزنداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي همدان  زن مرد - 2 پزشكي 36745 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان فامنين -دانشگاه علوم پزشكي همدان  زن مرد 1 - پزشكي 36746 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان كبودرآهنگ -دانشگاه علوم پزشكي همدان  زن مرد 2 - پزشكي 36747 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان نهاوند -دانشگاه علوم پزشكي همدان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36748 
داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان مالير -دانشگاه علوم پزشكي همدان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36749 

داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان تويسركان -همدان دانشگاه علوم پزشكي  زن مرد - 1 دندانپزشكي 36750 
مخصوص داوطلبان بومي استان يزد

دانشگاه تعهدي در قبال  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان ابركوه -دانشگاه علوم پزشكي يزد 
زن مرد  واگذاري خوابگاه ندارد - 4 پرستاري 36751 

دانشگاه تعهدي در قبال  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان بافق -دانشگاه علوم پزشكي يزد 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 5 پرستاري 36752 

دانشگاه تعهدي در قبال  - بهابادداراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان  -دانشگاه علوم پزشكي يزد 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 5 پرستاري 36753 

دانشگاه تعهدي در قبال  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در شهرستان خاتم  -دانشگاه علوم پزشكي يزد 
واگذاري خوابگاه ندارد زن مرد - 4 پرستاري 36754 

  
مناطق محرومسهميه هاي تحصيلي رشته

  خيلي مهم: اتتذكر
باشد.مي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم دوره تحصيلي در كليه رشته-1
و همچنـين  هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محـروم منـدرج در فصـل اول    هاي تحصيلي استانداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته-2

.مطلع گردند(مندرج در سايت اين سازمان)  هادر بخش پيوستدانشجو ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده شرايط و ضوابط دانشگاه
  مخصوص داوطلبان بومي استان محروم ايالم

توضيحات جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

مردمحل زن دوم اول
زن مرد  اهواز - چمران دانشگاه شهيد  - 1 دكتري عمومي دامپزشكي 37253 
دانشگاه ايالم زن مرد - 2 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 37254 

اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 2 ميكروبيولوژي 37255 
اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 1 شيمي كاربردي 37536 

دانشگاه شهركرد زن مرد - 1 گردشگري 37537 
مخصوص داوطلبان بومي استان محروم بوشهر

1 2  دانشگاه شيراز - 3 دكتري عمومي دامپزشكي 37256 
دانشگاه شيراز زن - - 1 زيست شناسي سلولي و مولكولي 37257 

بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  - مرد - 1 مديريت امور گمركي 37539 
محروم چهارمحال وبختياريمخصوص داوطلبان بومي استان 

زن مرد  دانشگاه شهركرد - 2 دكتري عمومي دامپزشكي 37258 
خرم آباد -دانشگاه لرستان  زن مرد - 2 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 37259 
دانشگاه اصفهان زن مرد - 1 اقتصاد 37540 
دانشگاه اصفهان زن مرد - 2 حسابداري 37541 
دانشگاه اصفهان زن مرد - 1 روانشناسي 37542 
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فصل دوم53 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  مخصوص داوطلبان بومي استان محروم سيستان وبلوچستان

توضيحات جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

مردمحل زن دوم اول
1 1  دانشگاه زابل - 2 دكتري عمومي دامپزشكي 37308 

زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  1 1 - 2 مولكوليزيست شناسي سلولي و  37309 
مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كردستان

زن مرد  دانشگاه اروميه - 5 دكتري عمومي دامپزشكي 37310 
دانشگاه تبريز زن مرد - 5 دكتري عمومي دامپزشكي 37311 
دانشگاه مالير زن مرد - 2 ميكروبيولوژي 37312 

سنندج - دانشگاه كردستان  زن مرد - 1 اقتصاد 37576 
امكان مهمان و انتقال از  -همدان (محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن)  - دانشگاه بوعلي سينا 

دانشكده مديريت و حسابداري رزن به دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد. - مرد - 1 مديريت صنعتي 37577 

مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كرمانشاه
- مرد  كرمانشاه - دانشگاه رازي  - 4 دكتري عمومي دامپزشكي 37333 
كرمانشاه - دانشگاه رازي  1 1 - 2 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 37334 

به دانشجويان غير بومي خوابگاه  -همدان (محل تحصيل دانشكده علوم و صنايع غذايي بهار)  - دانشگاه بوعلي سينا 
كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد تعلق خواهد گرفت. امكان مهمان و يا انتقال به دانشكده 1 1 - 2 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 37335 

سنندج - دانشگاه كردستان  1 1 - 2 گردشگري 37597 
مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كهكيلويه وبويراحمد

زن مرد  دانشگاه شيراز - 3 دكتري عمومي دامپزشكي 37336 
دانشگاه شيراز زن مرد - 1 علوم و مهندسي محيط زيست 37337 
دانشگاه ياسوج زن مرد - 1 اقتصاد 37599 
دانشگاه جهرم زن مرد - 1 حسابداري 37600 
دانشگاه ياسوج زن مرد - 1 روانشناسي 37601 
دانشگاه شيراز زن مرد - 1 گردشگري 37602 

بوشهر -دانشگاه خليج فارس  زن مرد - 1 مديريت بازرگاني 37603 
بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زن مرد - 1 مديريت دولتي 37604 

بوشهر -دانشگاه خليج فارس  زن مرد - 1 مديريت صنعتي 37605 
مخصوص داوطلبان بومي استان محروم لرستان

زن مرد  دانشگاه ايالم - 1 بهداشت مواد غذايي 37356 
دانشگاه ايالم زن مرد - 1 زيست فناوري 37366 
دانشگاه ايالم زن مرد - 2 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 37370 

دانشگاه شهركرد زن مرد - 1 گردشگري 37624 
مخصوص داوطلبان بومي استان محروم هرمزگان

1 1  دانشگاه شيراز - 2 دكتري عمومي دامپزشكي 37378 
دانشگاه فسا 1 1 - 2 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 37379 

دانشگاه شيراز 1 1 - 2 اقتصاد كشاورزي 37629 
  

و ساير مصوبات زده، سيلزدهمناطق زلزله مخصوص داوطلبانهاي تحصيلي رشته
  خيلي مهم: اتتذكر

باشد.مي» روزانه«اين بخش هاي تحصيلي دوره تحصيلي در كليه رشته-1
از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محـروم   داوطلبان مناطق زلزله زده و ساير مصوباتمخصوص هاي تحصيلي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته-2

ها (مندرج در سايت اين سازمان) ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در بخش پيوستو همچنين شرايط و ضوابط دانشگاهمندرج در فصل اول 
مطلع گردند.

  خراسان شماليمخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان 

توضيحات جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

مردمحل زن دوم اول
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 1 بهداشت مواد غذايي 37261 

دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. - بجنورد  - دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  زن مرد - 2 پزشكي 37263 
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 2 دكتري عمومي دامپزشكي 37266 

دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. - بجنورد  - دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  زن مرد - 1 دندانپزشكي 37267 
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 2 زيست شناسي جانوري 37268 
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 2 زيست شناسي سلولي و مولكولي 37269 
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 2 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 37271 

دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد. - بجنورد  - دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  زن مرد - 1 علوم تغذيه 37272 
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 1 داميعلوم  37273 
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 1 علوم و مهندسي باغباني 37274 
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 1 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 37275 
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 1 علوم و مهندسي محيط زيست 37276 
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 1 گياه پزشكي 37277 
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 1 مهندسي طبيعت 37280 
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 1 مهندسي فضاي سبز 37281 

دانشگاه بجنورد زن مرد - 2 اقتصاد 37543 
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 1 اقتصاد كشاورزي 37544 
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فصل دوم54 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  شماليمخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان خراسان  ادامه

توضيحات جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

مردمحل زن دوم اول
دانشگاه بجنورد زن مرد - 2 حسابداري 37545 
دانشگاه بجنورد زن مرد - 1 روانشناسي 37546 

دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 1 شيمي كاربردي 37547 
دانشگاه فردوسي مشهد زن مرد - 1 محض شيمي 37548 

دانشگاه بجنورد زن مرد - 2 مديريت بازرگاني 37549 
مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان خوزستان

اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن مرد - 3 پرستاري 37285 
اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن مرد - 5 پزشكي 37286 

اهواز -جندي شاپور دانشگاه علوم پزشكي  زن مرد - 1 داروسازي 37290 
اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 5 دكتري عمومي دامپزشكي 37291 

اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن مرد - 1 دندانپزشكي 37292 
اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 1 زيست شناسي سلولي و مولكولي 37293 

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر زن مرد - 2 زيست شناسي سلولي و مولكولي 37294 
اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن مرد - 1 علوم آزمايشگاهي 37295 
اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن مرد - 1 علوم تغذيه 37296 

مالثاني اهواز -خوزستاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  زن مرد - 2 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 37297 
اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن مرد - 1 فيزيوتراپي 37299 
اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن مرد - 1 گفتار درماني 37301 

اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 1 پزشكيگياه  37302 
اهواز -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  زن - - 1 مامايي 37303 

اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 1 ميكروبيولوژي 37306 
اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 2 اقتصاد 37552 

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر زن مرد - 3 اقتصاد 37553 
اهواز - چمران دانشگاه شهيد  زن مرد - 1 حسابداري 37554 
دانشگاه تهران زن مرد - 1 دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي 37555 

اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 2 روانشناسي 37556 
اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 2 شيمي كاربردي 37557 

دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور  زن مرد - 2 شيمي كاربردي 37558 
بهبهان -دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص)  زن مرد - 2 شيمي كاربردي 37559 

سوسنگرد -دانشگاه صنعتي شهداي هويزه  - مرد - 2 شيمي كاربردي 37560 
اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد 2 - شيمي محض 37561 

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر زن مرد - 2 شيمي محض 37562 
اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 1 علم اطالعات و دانش شناسي 37563 
اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 1 علوم ورزشي 37564 
اهواز - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 1 مديريت بازرگاني 37565 

دانشگاه سمنان زن مرد - 2 مديريت كسب و كارهاي كوچك 37566 
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر زن مرد - 1 مديريت و بازرگاني دريايي 37567 

دانشگاه شيراز زن مرد - 1 هتلداري 37569 
مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان گلستان

زن مرد  گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  - 1 بهداشت عمومي 37338 
گرگان -گلستان دانشگاه علوم پزشكي  زن مرد - 3 پرستاري 37339 

گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 3 پزشكي 37340 
گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 1 تكنولوژي اتاق عمل 37341 

دانشگاه سمنان زن مرد - 3 دكتري عمومي دامپزشكي 37342 
گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 37343 

گرگان - دانشگاه گلستان  زن مرد - 2 زيست شناسي جانوري 37344 
دانشگاه گنبد زن مرد - 2 زيست شناسي سلولي و مولكولي 37345 

دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل زن مرد - 2 زيست فناوري 37346 
گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 1 علوم آزمايشگاهي 37347 

دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل زن مرد - 2 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 37348 
گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 1 علوم تغذيه 37349 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان زن مرد - 2 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 37350 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان زن مرد - 2 گياه پزشكي 37351 

گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن - - 1 مامايي 37352 
گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 1 مهندسي بهداشت محيط 37353 
گرگان -دانشگاه علوم پزشكي گلستان  زن مرد - 1 هوشبري 37354 

گرگان - دانشگاه گلستان  زن مرد - 1 اقتصاد 37606 
دانشگاه گنبد زن مرد - 1 اقتصاد 37607 
دانشگاه گنبد زن مرد - 1 حسابداري 37608 

گرگان - دانشگاه گلستان  زن مرد - 1 روانشناسي 37609 
دانشگاه گنبد زن مرد - 1 روانشناسي 37610 
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  مناطق سيل زده استان گلستانمخصوص داوطلبان بومي  ادامه

توضيحات جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

مردمحل زن دوم اول
گرگان - دانشگاه گلستان  زن مرد - 2 شيمي كاربردي 37611 

بابلسر -دانشگاه مازندران  زن مرد - 1 گردشگري 37612 
گرگان - دانشگاه گلستان  زن مرد - 1 بازرگانيمديريت  37613 

دانشگاه گنبد (محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزادشهر) زن - - 1 مديريت بيمه 37614 
دانشگاه گنبد (محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزادشهر) زن - - 1 مديريت صنعتي 37615 

مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان لرستان
بدون خوابگاه -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 3 پرستاري 37357 
محدوديت در ارايه خوابگاه -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 3 پزشكي 37358 
بدون خوابگاه -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 تكنولوژي اتاق عمل 37359 
بدون خوابگاه -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 تكنولوژي پرتوشناسي 37360 
محدوديت در ارايه خوابگاه -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 داروسازي 37361 

خرم آباد -دانشگاه لرستان  زن مرد - 1 دكتري عمومي دامپزشكي 37362 
محدوديت در ارايه خوابگاه -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 دندانپزشكي 37363 

خرم آباد -دانشگاه لرستان  زن مرد - 1 زيست شناسي جانوري 37364 
دانشگاه اراك زن مرد - 3 زيست شناسي سلولي و مولكولي 37365 

خرم آباد -دانشگاه لرستان  زن مرد - 1 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي 37368 
بدون خوابگاه -خرم آباد  -پزشكي لرستان دانشگاه علوم  زن مرد - 1 علوم تغذيه 37369 

به دانشجويان غير بومي خوابگاه  -همدان (محل تحصيل دانشكده علوم و صنايع غذايي بهار)  - دانشگاه بوعلي سينا 
نداردتعلق خواهد گرفت. امكان مهمان و يا انتقال به دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا وجود  زن مرد - 1 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 37371 

بدون خوابگاه -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 فناوري اطالعات سالمت 37372 
بدون خوابگاه -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن - - 1 مامايي 37374 

خرم آباد -دانشگاه لرستان  زن مرد - 1 ميكروبيولوژي 37376 
بدون خوابگاه -خرم آباد  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  زن مرد - 1 هوشبري 37377 

بروجرد - دانشگاه آيت اله بروجردي  زن مرد - 1 اقتصاد 37616 
خرم آباد -دانشگاه لرستان  زن مرد - 1 اقتصاد 37617 
آموزش عالي پلدختر)خرم آباد (محل تحصيل مركز  -دانشگاه لرستان  - مرد - 1 حسابداري 37618 
خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباددلفان) -دانشگاه لرستان  - مرد - 1 حسابداري 37619 
خرم آباد -دانشگاه لرستان  زن مرد - 2 روانشناسي 37620 
دانشگاه اراك زن مرد - 3 شيمي كاربردي 37621 

آباد خرم -دانشگاه لرستان  زن مرد - 2 علوم ورزشي 37623 
خرم آباد -دانشگاه لرستان  زن مرد - 2 مديريت بازرگاني 37625 

يرين، گيالنغرب و همچنين مخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده شهرستان هاي اسالم آباد غرب، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، داالهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرش
كوزران و ماهيدشت شهرستان كرمانشاه از استان كرمانشاههاي بخش

زن مرد  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - 2 بهداشت عمومي 37317 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 2 2 4 - پرستاري 37318 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه زن مرد 5 - پزشكي 37319 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه زن مرد - 1 تكنولوژي اتاق عمل 37320 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه زن مرد - 1 تكنولوژي پرتوشناسي 37321 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه زن مرد - 1 تكنولوژي پزشكي هسته اي 37322 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه زن مرد - 2 داروسازي 37323 

كرمانشاه - دانشگاه رازي  زن مرد - 4 عمومي دامپزشكيدكتري  37324 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه زن مرد - 2 دندانپزشكي 37325 

كرمانشاه - دانشگاه رازي  زن مرد - 2 زيست شناسي سلولي و مولكولي 37326 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه زن مرد - 2 علوم آزمايشگاهي 37327 

كرمانشاه - دانشگاه رازي  زن مرد - 2 آزمايشگاهي دامپزشكيعلوم  37328 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه زن مرد - 2 علوم و صنايع غذايي 37329 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه زن - - 1 مامايي 37330 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه زن مرد - 2 مهندسي بهداشت محيط 37331 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه زن مرد - 1 هوشبري 37332 

كرمانشاه - دانشگاه رازي  زن مرد - 3 اقتصاد 37586 
كرمانشاه - دانشگاه رازي  زن مرد - 2 حسابداري 37588 
كرمانشاه - دانشگاه رازي  زن مرد - 2 روانشناسي 37589 
كرمانشاه - دانشگاه رازي  زن مرد - 2 شيمي كاربردي 37590 
كرمانشاه - دانشگاه رازي  زن مرد - 2 اطالعات و دانش شناسيعلم  37591 
كرمانشاه (محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود) - دانشگاه رازي  زن مرد - 2 مديريت بازرگاني 37593 
كرمانشاه (محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود) - دانشگاه رازي  زن مرد - 2 مديريت مالي 37594 

كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي  زن مرد - 1 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 37595 
مخصوص داوطلبان بومي شهرستان بشاگرد

زن مرد  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  - 1 حسابداري 37634 
بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زن مرد - 1 روانشناسي 37635 
بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زن مرد - 1 شيمي محض 37636 

مخصوص داوطلبان بومي جنوب استان كرمان(شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان)
زن مرد  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  - 1 دكتري عمومي دامپزشكي 37313 
كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زن مرد - 1 زيست شناسي جانوري 37314 

كرمان -باهنر دانشگاه شهيد  زن مرد - 1 زيست شناسي سلولي و مولكولي 37315 
كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زن مرد - 1 گياه پزشكي 37316 

دانشگاه جيرفت زن مرد - 1 شيمي كاربردي 37581 
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د)ژه داوطلبان آزا(وي فرهنگيانتربيت دبير شهيد رجايي و  هايدانشگاهتحصيلي هاي رشته
  خيلي مهم: اتتذكر

 دانشگاه فرهنگيان ( به جزء رشـته هاي در كليه كدرشته محلهاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در نيمسال دوم (بهمن ماه) و ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -1
باشد.) در نيمسال اول (مهرماه) مي استآموزش تربيت بدني كه پذيرش آن در نيمسال دوم (بمهن ماه) 

  ضروري است. سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در رشته انتخاب به شدن مجاز براي مربوط، زيرگروه در باالتر و 6500 كل نهايي نمره حداقل كسب -2
باشند امـا در  هاي مربوط به استان خود ميمحلتهتمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرش 17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -3

هـايي كـه داراي   ها يا بخـش محل نوشته شده است) ابتدا داوطلبان بومي آن شهر هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع در مقابل كدرشتهمحل كدرشته
محل اخذ مـدرك تحصـيلي دو سـال ماقبـل     «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«ر (يا بخش) شه  4شهر (يا بخش) از  2اولويت هستند (حداقل 

شـود. شـايان   پذيرش انجام مـي شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز با شهر (يا بخش) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) پذيرش مي» محل تولد«، »آخر
اخذ خواهد شد.» پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / محل خدمت« ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يا بخش مندرج در محل خدمت ستون 

هـا  بخـش پيوسـت  در مندرج هاي مزبور دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از بير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان دانشگاه تربيت دتحصيلي  هايداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -4
  .مطلع گردند(مندرج در سايت اين سازمان) 

 ،ها (مندرج در سـايت ايـن سـازمان)   بخش پيوست در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايستميفرهنگيان،  دانشگاهدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و  تحصيلي هايرشته به عالقمند داوطلبان كليه -5
  . نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هايمحل رشته انتخاب به نسبت

 مبلـغ برگزار شد شـركت نمـوده و ثانيـاً     6/5/1398تا  3هاي آموزش تربيت بدني اقدام نمايند، كه اوالً در آزمون عملي اين رشته كه در تاريخ توانند نسبت به انتخاب كد رشته محلداوطلباني مي -6
  باشند. نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هايكارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزارشصت و نه ( 000/69

مخصوص داوطلبان استان آذربايجان شرقي
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
1 مرد  شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خارواناپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  آموزش زيست شناسي 41293 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر 1 مرد آموزش زيست شناسي 41294 
داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/محل خدمت ورزقانپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با  1 مرد آموزش زيست شناسي 41295 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت عشاير 1 مرد آموزش زيست شناسي 41296 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجهپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت  1 مرد آموزش زيست شناسي 41297 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت نظركهريزي 1 مرد آموزش زيست شناسي 41298 
تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خداآفرين، كليبر/محل خدمت خداآفرين پرديس عالمه اميني 1 مرد آموزش زيست شناسي 41299 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داش 1 مرد آموزش زيست شناسي 41300 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت ملكان 1 مرد آموزش زيست شناسي 41301 

بستان ابادپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت  1 مرد آموزش زيست شناسي 41302 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر 1 مرد آموزش زيست شناسي 41303 

آذرشهر/محل خدمت گوگانپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز،  1 مرد آموزش زيست شناسي 41304 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو 1 مرد آموزش زيست شناسي 41305 

تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچيپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو،  1 مرد آموزش زيست شناسي 41306 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسروشاه 1 مرد آموزش زيست شناسي 41307 

شهرستان ميانه/محل خدمت تركمانچايپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 زن آموزش زيست شناسي 41308 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كندوان 1 زن آموزش زيست شناسي 41309 

آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان ابادپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان  1 زن آموزش زيست شناسي 41310 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داش 1 زن آموزش زيست شناسي 41311 

با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت نظركهريزي پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش 1 زن آموزش زيست شناسي 41312 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت عشاير 1 زن آموزش زيست شناسي 41313 

طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت هوراندپرديس عالمه  1 زن آموزش زيست شناسي 41314 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/محل خدمت ورزقان 1 زن آموزش زيست شناسي 41315 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر 1 زن آموزش زيست شناسي 41316 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت مهربان 1 زن زيست شناسيآموزش  41317 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجه 1 زن آموزش زيست شناسي 41318 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر 1 زن آموزش زيست شناسي 41319 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت گوگان 1 زن آموزش زيست شناسي 41320 

خدمت اسكو پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل 1 زن آموزش زيست شناسي 41321 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچي 1 زن آموزش زيست شناسي 41322 

تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسروشاهپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو،  1 زن آموزش زيست شناسي 41323 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/محل خدمت چاراويماق 1 زن آموزش زيست شناسي 41324 

بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/محل خدمت چاراويماقپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 مرد آموزش شيمي 41325 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خاروانا 1 مرد آموزش شيمي 41326 

داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبسترپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با  1 مرد آموزش شيمي 41327 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجه 1 مرد آموزش شيمي 41328 

بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت نظركهريزيپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 مرد آموزش شيمي 41329 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كندوان 1 مرد آموزش شيمي 41330 

شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان ابادپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 مرد آموزش شيمي 41331 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر 1 مرد آموزش شيمي 41332 

داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكوپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با  1 مرد آموزش شيمي 41333 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسروشاه 1 مرد آموزش شيمي 41334 

داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچيپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با  1 مرد آموزش شيمي 41335 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، 

سراب، هريس/محل خدمت بستان اباد 1 زن آموزش شيمي 41336 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب 

شير، ملكان/محل خدمت نظركهريزي 1 زن آموزش شيمي 41337 
با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند،  پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش

جلفا/محل خدمت شبستر 1 زن آموزش شيمي 41338 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، 

تبريز/محل خدمت خواجه 1 زن آموزش شيمي 41339 
تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، پرديس نسيبه 

اهر/محل خدمت هريس 1 زن آموزش شيمي 41340 
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فصل دوم57 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

آذربايجان شرقي مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  خدمت دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، 

مراغه/محل خدمت چاراويماق 1 زن آموزش شيمي 41341 
شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

آذرشهر/محل خدمت آذرشهر 1 زن آموزش شيمي 41342 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، 

آذرشهر/محل خدمت اسكو 1 زن آموزش شيمي 41343 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، 

آذرشهر/محل خدمت ايلخچي 1 زن آموزش شيمي 41344 
آذربايجان شرقي/محل خدمت مراغه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41345 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خاروانا 3 مرد آموزش ابتدايي 46576 
بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت اهرپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان  3 مرد آموزش ابتدايي 46577 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت هريس 3 مرد آموزش ابتدايي 46578 
شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت مهربانپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  3 مرد آموزش ابتدايي 46579 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت سراب 2 مرد آموزش ابتدايي 46580 
بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت مرند پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان 3 مرد آموزش ابتدايي 46581 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر 3 مرد آموزش ابتدايي 46582 
شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت تسوج پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 2 مرد آموزش ابتدايي 46583 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت صوفيان 4 مرد آموزش ابتدايي 46584 
شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت جلفاپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  3 مرد آموزش ابتدايي 46585 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت كليبر 4 مرد آموزش ابتدايي 46586 
شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت عشايرپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  3 مرد آموزش ابتدايي 46587 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت هوراند 3 مرد آموزش ابتدايي 46588 
بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/محل خدمت ورزقانپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان  3 مرد آموزش ابتدايي 46589 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجه 4 مرد آموزش ابتدايي 46590 
شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/محل خدمت هشترود پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 3 مرد آموزش ابتدايي 46591 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/محل خدمت چاراويماق 4 مرد آموزش ابتدايي 46592 
با داوطلبان بومي شهرستانهاي خداآفرين، كليبر/محل خدمت خداآفرينپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش  4 مرد آموزش ابتدايي 46593 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت نظركهريزي 4 مرد آموزش ابتدايي 46594 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت مراغهپرديس عالمه اميني تبريز/  3 مرد آموزش ابتدايي 46595 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت عجب شير 4 مرد ابتداييآموزش  46596 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت بناب 4 مرد آموزش ابتدايي 46597 

هشترود/محل خدمت ملكانپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان،  2 مرد آموزش ابتدايي 46598 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داش 2 مرد آموزش ابتدايي 46599 

ميانه/محل خدمت ميانهپرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  2 مرد آموزش ابتدايي 46600 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت تركمانچاي 2 مرد آموزش ابتدايي 46601 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كندوان 2 مرد آموزش ابتدايي 46602 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كاغذكنان 1 مرد آموزش ابتدايي 46603 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر 5 مرد آموزش ابتدايي 46604 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت گوگان 3 مرد آموزش ابتدايي 46605 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو 6 مرد آموزش ابتدايي 46606 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچي 2 مرد آموزش ابتدايي 46607 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسروشاه 2 مرد ابتداييآموزش  46608 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان اباد 2 مرد آموزش ابتدايي 46609 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت ميانه 2 زن آموزش ابتدايي 46610 

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت تركمانچاي 2 زن آموزش ابتدايي 46611 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كندوان 2 زن آموزش ابتدايي 46612 

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ميانه/محل خدمت كاغذكنان 1 زن آموزش ابتدايي 46613 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان اباد 2 زن ابتداييآموزش  46614 

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب/محل خدمت تيكمه داش 2 زن آموزش ابتدايي 46615 
آذرشهرپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت  4 زن آموزش ابتدايي 46616 

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت گوگان 3 زن آموزش ابتدايي 46617 
آذرشهر/محل خدمت اسكوپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز،  4 زن آموزش ابتدايي 46618 

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت ايلخچي 2 زن آموزش ابتدايي 46619 
تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسروشاه پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، 2 زن آموزش ابتدايي 46620 

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت مراغه 2 زن آموزش ابتدايي 46621 
داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت عجب شيرپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با  3 زن آموزش ابتدايي 46622 

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت بناب 3 زن آموزش ابتدايي 46623 
فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت ملكان پرديس 2 زن آموزش ابتدايي 46624 

نظركهريزيپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت  2 زن آموزش ابتدايي 46625 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خداآفرين، كليبر/محل خدمت خداآفرين 2 زن آموزش ابتدايي 46626 

مراغه/محل خدمت هشترود پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، 3 زن آموزش ابتدايي 46627 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/محل خدمت چاراويماق 3 زن آموزش ابتدايي 46628 

شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجهپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  3 زن آموزش ابتدايي 46629 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت كليبر 3 زن آموزش ابتدايي 46630 

بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت عشاير پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان 3 زن آموزش ابتدايي 46631 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، كليبر، خداآفرين/محل خدمت هوراند 2 زن آموزش ابتدايي 46632 

با داوطلبان بومي شهرستانهاي ورزقان، اهر، هريس/محل خدمت ورزقانپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش  2 زن آموزش ابتدايي 46633 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت مرند 2 زن آموزش ابتدايي 46634 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبسترپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت  2 زن آموزش ابتدايي 46635 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت تسوج 2 زن آموزش ابتدايي 46636 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت صوفيانپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/  3 زن آموزش ابتدايي 46637 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت جلفا 2 زن آموزش ابتدايي 46638 



104          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

فصل دوم58 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

آذربايجان شرقي مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت مهربان 3 زن آموزش ابتدايي 46639 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراب، هريس، بستان آباد/محل خدمت سراب 2 زن آموزش ابتدايي 46640 

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت اهر 3 زن آموزش ابتدايي 46641 
پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت هريس 2 زن آموزش ابتدايي 46642 

پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي وزرقان، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خاروانا 3 زن آموزش ابتدايي 46643 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، 

وزرقان، اهر/محل خدمت اهر 1 زن آموزش تربيت بدني 46672 

آذربايجان غربي مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلواناپرديس شهيد رجايي اروميه/  آموزش زيست شناسي 41346 

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت صوماي برادوست 1 مرد آموزش زيست شناسي 41347 
داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/محل خدمت مهابادپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با  1 مرد آموزش زيست شناسي 41348 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مرحمت آباد 1 زن آموزش زيست شناسي 41349 
بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكوپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 زن آموزش زيست شناسي 41350 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان 1 زن آموزش زيست شناسي 41351 
بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت چايپارهپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 زن آموزش زيست شناسي 41352 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خوي 2 زن آموزش زيست شناسي 41353 
بومي شهرستان اروميه/محل خدمت انزلپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 زن آموزش زيست شناسي 41354 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلوانا 1 زن آموزش زيست شناسي 41355 
اروميه/محل خدمت صوماي برادوستپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  1 زن آموزش زيست شناسي 41356 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت نازلو 1 زن آموزش زيست شناسي 41357 
آذربايجان غربي/محل خدمت خوي استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41358 

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت انزل 5 مرد آموزش ابتدايي 46704 
سيلواناپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت  7 مرد آموزش ابتدايي 46705 

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت صوماي برادوست 5 مرد آموزش ابتدايي 46706 
پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت نازلو 5 مرد ابتداييآموزش  46707 

پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، 
چايپاره/محل خدمت چايپاره 3 مرد آموزش ابتدايي 46708 

سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) 
چايپاره/محل خدمت خوي 5 مرد آموزش ابتدايي 46709 

پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
سلماس/محل خدمت سلماس 6 مرد آموزش ابتدايي 46710 

پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين 
دژ، تكاب/محل خدمت تكاب 5 مرد آموزش ابتدايي 46711 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ 
دژ، تكاب/محل خدمت شاهين دژ 3 مرد آموزش ابتدايي 46712 

پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين 
دژ، تكاب/محل خدمت كشاورز 1 مرد آموزش ابتدايي 46713 

پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
پيرانشهر، سردشت/محل خدمت پيرانشهر 10 مرد آموزش ابتدايي 46714 

خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام 
پيرانشهر، سردشت/محل خدمت سردشت 10 مرد آموزش ابتدايي 46715 

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان 13 مرد آموزش ابتدايي 46716 
(محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پرديس شهيد رجايي اروميه 

پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت پلدشت 3 مرد آموزش ابتدايي 46717 
داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با 

پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدران 3 مرد آموزش ابتدايي 46718 
پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، 

پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت شوط 2 مرد آموزش ابتدايي 46719 
پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، 

پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكو 3 مرد آموزش ابتدايي 46720 
امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

اشنويه/محل خدمت اشنويه 6 مرد آموزش ابتدايي 46721 
پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، 

مت نقدهاشنويه/محل خد 4 مرد آموزش ابتدايي 46722 
پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مرحمت آباد 4 مرد آموزش ابتدايي 46723 

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآب 4 مرد ابتداييآموزش  46724 
پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/محل خدمت مهاباد 15 مرد آموزش ابتدايي 46725 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهاباد/محل خدمت مهاباد 8 زن آموزش ابتدايي 46726 
طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مرحمت آباد پرديس عالمه 4 زن آموزش ابتدايي 46727 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآب 3 زن آموزش ابتدايي 46728 
اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نقده، پرديس عالمه طباطبائي 

اشنويه/محل خدمت اشنويه 2 زن آموزش ابتدايي 46729 
شهرستانهاي نقده، پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

اشنويه/محل خدمت نقده 7 زن آموزش ابتدايي 46730 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، 

پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت پلدشت 1 زن آموزش ابتدايي 46731 
طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پرديس عالمه 

پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدران 2 زن آموزش ابتدايي 46732 
داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با 

پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت شوط 1 زن آموزش ابتدايي 46733 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، 

پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكو 4 زن ابتداييآموزش  46734 
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آذربايجان غربي مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان 4 زن آموزش ابتدايي 46735 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، 
سردشت/محل خدمت پيرانشهر 3 زن آموزش ابتدايي 46736 

شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پيرانشهر، پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
سردشت/محل خدمت سردشت 5 زن آموزش ابتدايي 46737 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، 
تكاب/محل خدمت تكاب 3 زن آموزش ابتدايي 46738 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، 
تكاب/محل خدمت شاهين دژ 3 زن آموزش ابتدايي 46739 

شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهين دژ، پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
تكاب/محل خدمت كشاورز 2 زن آموزش ابتدايي 46740 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
سلماس/محل خدمت سلماس 9 زن ابتداييآموزش  46741 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، 
چايپاره/محل خدمت چايپاره 2 زن آموزش ابتدايي 46742 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ 
چايپاره/محل خدمت خوي 8 زن آموزش ابتدايي 46743 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت انزل 6 زن آموزش ابتدايي 46744 
داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت سيلواناپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با  7 زن آموزش ابتدايي 46745 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت صوماي برادوست 6 زن آموزش ابتدايي 46746 
شهرستان اروميه/محل خدمت نازلوپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  6 زن آموزش ابتدايي 46747 

پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، 
چايپاره/محل خدمت چايپاره 1 مرد آموزش تربيت بدني 46752 
(محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، پرديس شهيد رجايي اروميه 
چايپاره/محل خدمت خوي 1 مرد آموزش تربيت بدني 46753 

شهرستانهاي شاهين پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
دژ، تكاب/محل خدمت تكاب 1 مرد آموزش تربيت بدني 46755 

پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
پيرانشهر، سردشت/محل خدمت پيرانشهر 1 مرد آموزش تربيت بدني 46757 

شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس 
پيرانشهر، سردشت/محل خدمت سردشت 1 مرد آموزش تربيت بدني 46758 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس شهيد رجايي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس)/ اولويت 
بوكان/محل خدمت بوكان 1 مرد آموزش تربيت بدني 46759 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
مياندوآب/محل خدمت مياندوآب 1 زن آموزش تربيت بدني 46768 

عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماكو، پرديس 
پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماكو 1 زن آموزش تربيت بدني 46773 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوكان/محل پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت 
خدمت بوكان 1 زن آموزش تربيت بدني 46776 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، 
چايپاره/محل خدمت خوي 1 زن آموزش تربيت بدني 46781 

1الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه بنت پرديس  1 زن آموزش كودكان استثنايي 46787 
1پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 46794 

اردبيل مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خلخال آموزش زيست شناسي 41359 

يك اردبيل پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت ناحيه 2 مرد آموزش زيست شناسي 41360 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت ناحيه دو اردبيل 2 مرد آموزش زيست شناسي 41361 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير،  پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت
سرعين/محل خدمت هير 1 زن آموزش زيست شناسي 41362 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل 
خدمت كوثر 1 زن آموزش زيست شناسي 41363 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خلخال 1 مرد آموزش شيمي 41364 
اردبيل/محل خدمت مشكين شهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41365 

الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله سوار، قشالقدشت /محل خدمت بيله سوارپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 46795 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت اصالندوزپرديس بنت  1 زن ابتداييآموزش  46797 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت پارس آبادپرديس بنت  3 زن آموزش ابتدايي 46798 
ناحيه يك اردبيلالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت پرديس بنت  4 زن آموزش ابتدايي 46799 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت ناحيه دو اردبيلپرديس بنت  4 زن آموزش ابتدايي 46800 
شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت سرعينالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 46801 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت نمينپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 46802 
داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت نير الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش باپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 46803 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت هيرپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 46804 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محل خدمت انگوتالهدي صدر اردبيل/ پرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 46805 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محل خدمت گرميپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 46806 
شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خلخالالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 46807 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت خورش رستمپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 46808 
شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت كوثرالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 46809 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل خدمت شاهرودپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 46810 
مشگين شهر/محل خدمت ارشقالهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 46811 
الهدي صدر اردبيل/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت مشكين شهرپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 46813 

داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل  پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با
خدمت ارشق 2 مرد آموزش ابتدايي 46814 
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اردبيل مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل 

خدمت الهرود 1 مرد آموزش ابتدايي 46815 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل 

خدمت مشكين شهر 2 مرد آموزش ابتدايي 46816 
تپرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محل خدمت انگو 1 مرد آموزش ابتدايي 46817 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گرمي/محل خدمت گرميپرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/  2 مرد آموزش ابتدايي 46818 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، 

كوثر/محل خدمت خلخال 3 مرد آموزش ابتدايي 46819 
عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، پرديس 

كوثر/محل خدمت خورش رستم 1 مرد آموزش ابتدايي 46820 
بومي شهرستانهاي خلخال، پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

كوثر/محل خدمت كوثر 1 مرد آموزش ابتدايي 46821 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، 

كوثر/محل خدمت شاهرود 1 مرد آموزش ابتدايي 46822 
اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، پرديس عالمه طباطبائي 

نير، سرعين/محل خدمت ناحيه يك اردبيل 6 مرد آموزش ابتدايي 46823 
داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با 

نير، سرعين/محل خدمت ناحيه دو اردبيل 5 مرد آموزش ابتدايي 46824 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، 

نير، سرعين/محل خدمت سرعين 2 مرد آموزش ابتدايي 46825 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، 

نير، سرعين/محل خدمت نمين 3 مرد آموزش ابتدايي 46826 
آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

نير، سرعين/محل خدمت نير 2 مرد آموزش ابتدايي 46827 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، 

سرعين/محل خدمت هيرنير،  2 مرد آموزش ابتدايي 46828 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، 

اصالندوز/محل خدمت اصالندوز 1 مرد آموزش ابتدايي 46829 
تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل 

اصالندوز/محل خدمت پارس آباد 4 مرد آموزش ابتدايي 46830 
قدشت /محل پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله سوار، قشال

خدمت بيله سوار 1 مرد آموزش ابتدايي 46831 
پرديس عالمه طباطبائي اردبيل (محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بيله سوار، قشالقدشت /محل 

خدمت قشالقدشت 1 مرد آموزش ابتدايي 46832 
داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت ناحيه يك اردبيل پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با 1 مرد آموزش تربيت بدني 46834 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، 
ناحيه دو اردبيلنمين، نير، سرعين/محل خدمت  1 زن آموزش تربيت بدني 46837 

الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت ناحيه يك اردبيلپرديس بنت  1 زن آموزش كودكان استثنايي 46838 
شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت ناحيه يك اردبيلپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 46845 

اصفهان مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت بن رود آموزش زيست شناسي 41366 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت نطنز 1 مرد آموزش زيست شناسي 41367 
اردستان، نطنز/محل خدمت آران وبيدگلپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل،  1 مرد آموزش زيست شناسي 41368 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد 1 مرد آموزش زيست شناسي 41369 
عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش 

تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد 1 زن آموزش زيست شناسي 41370 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

فالورجان و لنجان /محل خدمت فالورجان 1 زن آموزش زيست شناسي 41371 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت خميني شهر 1 زن زيست شناسيآموزش  41372 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران 

و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان 1 مرد آموزش شيمي 41373 
شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت مباركه 1 مرد آموزش شيمي 41374 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و 

حل خدمت فوالدشهرلنجان /م 1 مرد آموزش شيمي 41375 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و 

كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد 3 مرد آموزش شيمي 41376 
مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل 

كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان 1 زن آموزش شيمي 41377 
شهرستانهاي  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي

كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت آران وبيدگل 1 زن آموزش شيمي 41378 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

خدمت خميني شهراصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل  1 زن آموزش شيمي 41379 
اصفهان/محل خدمت خوانسار استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41380 

 -1ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت ناحيه پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو 
(تعيين ناحيه محل خدمت پس از فراغت از تحصيل توسط كارگروه توسعه مديريت استان انجام مي شود) 5ناحيه  - 4ناحيه  -3ناحيه  -2ناحيه  35 مرد آموزش ابتدايي 46846 

شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت برخوارپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  2 مرد آموزش ابتدايي 46847 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت بن رود 1 مرد آموزش ابتدايي 46848 

شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جرقويه سفليپرديس  1 مرد آموزش ابتدايي 46849 
شهر/محل خدمت جرقويه علياپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني  1 مرد آموزش ابتدايي 46850 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جلگه 1 مرد آموزش ابتدايي 46851 
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فصل دوم61 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

اصفهان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت دانشگاه يا پرديس محل كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت جي 6 مرد آموزش ابتدايي 46852 

اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت خميني شهرپرديس شهيد باهنر  6 مرد آموزش ابتدايي 46853 
شاهين شهرپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت  5 مرد آموزش ابتدايي 46854 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت كوهپايه 1 مرد آموزش ابتدايي 46855 
اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت ميمهپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  1 مرد آموزش ابتدايي 46856 

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، 
/محل خدمت بوئين ومياندشتخوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت 1 مرد آموزش ابتدايي 46857 

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، 
خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت چادگان 1 مرد ابتداييآموزش  46858 

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، 
خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت خوانسار 1 مرد آموزش ابتدايي 46859 

(محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، پرديس شهيد باهنر اصفهان 
خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدن 3 مرد آموزش ابتدايي 46860 

آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف 
خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدون شهر 1 مرد آموزش ابتدايي 46861 

شهرستانهاي چادگان،  پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي
خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگان 2 مرد آموزش ابتدايي 46862 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت آران وبيدگل 3 مرد ابتداييآموزش  46863 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت اردستان 1 مرد آموزش ابتدايي 46864 

نطنز/محل خدمت امامزادهپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان،  2 مرد آموزش ابتدايي 46865 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت زواره 1 مرد آموزش ابتدايي 46866 

شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشانپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  12 مرد آموزش ابتدايي 46867 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت نطنز 1 مرد آموزش ابتدايي 46868 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت خوروبيابانكپرديس شهيد باهنر اصفهان/  1 مرد آموزش ابتدايي 46869 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت نائين 1 مرد آموزش ابتدايي 46870 

اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت دهاقان (سميرم سفلي )پرديس شهيد باهنر  1 مرد آموزش ابتدايي 46871 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت سميرم 4 مرد ابتدايي آموزش 46872 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت شهرضا(قمشه ) 4 مرد آموزش ابتدايي 46873 
سميرم/محل خدمت مباركهپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان،  2 مرد آموزش ابتدايي 46874 

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان 
و لنجان /محل خدمت باغبادران 2 مرد آموزش ابتدايي 46875 

تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل 
و لنجان /محل خدمت پيربكران 2 مرد آموزش ابتدايي 46876 

شهرستانهاي فالورجان پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
و لنجان /محل خدمت زرين شهر(لنجان ) 2 مرد آموزش ابتدايي 46877 

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان 
و لنجان /محل خدمت فالورجان 5 مرد آموزش ابتدايي 46878 

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان 
و لنجان /محل خدمت فوالدشهر 2 مرد آموزش ابتدايي 46879 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت 
كرون، نجف آباد/محل خدمت تيران وكرون 1 مرد آموزش ابتدايي 46880 

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و 
كرون، نجف آباد/محل خدمت مهردشت 1 مرد آموزش ابتدايي 46881 

پرديس شهيد باهنر اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و 
كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد 8 مرد آموزش ابتدايي 46882 

آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز 
فالورجان و لنجان /محل خدمت باغبادران 1 زن آموزش ابتدايي 46883 

 پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي
فالورجان و لنجان /محل خدمت پيربكران 1 زن آموزش ابتدايي 46884 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
فالورجان و لنجان /محل خدمت زرين شهر(لنجان ) 3 زن آموزش ابتدايي 46885 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
فالورجان و لنجان /محل خدمت فالورجان 5 زن آموزش ابتدايي 46886 

ان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفه
فالورجان و لنجان /محل خدمت فوالدشهر 2 زن آموزش ابتدايي 46887 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
خدمت تيران وكرونتيران و كرون، نجف آباد/محل  1 زن آموزش ابتدايي 46888 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت مهردشت 1 زن آموزش ابتدايي 46889 

اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) 
تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد 11 زن آموزش ابتدايي 46890 

با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش
شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت دهاقان (سميرم سفلي ) 1 زن آموزش ابتدايي 46891 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
سميرم/محل خدمت سميرم شهرضا، مباركه، دهاقان، 2 زن آموزش ابتدايي 46892 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت شهرضا(قمشه ) 5 زن آموزش ابتدايي 46893 

الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس فاطمة
شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت مباركه 3 زن آموزش ابتدايي 46894 

كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) 
نايين، خور و بيابانك/محل خدمت خوروبيابانك 1 زن آموزش ابتدايي 46895 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
گل، اردستان، نطنز/محل خدمت آران وبيدگلكاشان، آران و بيد 3 زن آموزش ابتدايي 46897 



108          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

فصل دوم62 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

اصفهان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش

كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت امامزاده 1 زن آموزش ابتدايي 46899 
بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان 5 زن آموزش ابتدايي 46901 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

خدمت نطنزكاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل  1 زن آموزش ابتدايي 46902 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت بوئين ومياندشت 1 زن ابتداييآموزش  46903 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت چادگان 1 زن آموزش ابتدايي 46904 
الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة 

چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدن 2 زن آموزش ابتدايي 46906 
آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز 

چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدون شهر 1 زن آموزش ابتدايي 46907 
ن)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفها
چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگان 2 زن آموزش ابتدايي 46908 

خميني شهر/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
(تعيين ناحيه محل خدمت پس از فراغت از تحصيل توسط كارگروه توسعه مديريت  5ناحيه  - 4ناحيه  - 3ناحيه  -2ناحيه  -1خدمت ناحيه 

استان انجام مي شود)
31 زن آموزش ابتدايي 46909 

اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
خدمت برخوار 2 زن آموزش ابتدايي 46910 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل 
خدمت جرقويه سفلي 1 زن آموزش ابتدايي 46912 

فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل پرديس 
خدمت جي 5 زن آموزش ابتدايي 46915 

خميني شهر/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
خدمت خميني شهر 6 زن آموزش ابتدايي 46916 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل 
خدمت شاهين شهر 4 زن آموزش ابتدايي 46917 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت 
خدمت ميمه 1 زن آموزش ابتدايي 46919 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان 1 مرد آموزش تربيت بدني 46928 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد 1 زن آموزش تربيت بدني 46937 

شهر/محل خدمت ناحيه پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني 
(تعيين ناحيه محل خدمت پس از فراغت از تحصيل توسط كارگروه توسعه مديريت استان انجام مي شود) 4ناحيه  - 3ناحيه  -2 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 46945 

با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش
تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد 1 زن آموزش كودكان استثنايي 46957 

البرز مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  گانه كرج 4البرز/محل خدمت نواحي  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  صنايع مبلمانمهندسي  41381 

طالقان - پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد  11 زن آموزش ابتدايي 46965 
گانه كرج 4پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي  22 زن آموزش ابتدايي 46966 

ساوجبالغ -پرديس اميركبير كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد  28 زن آموزش ابتدايي 46967 
گانه كرج 4پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي  21 مرد آموزش ابتدايي 46968 

طالقان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد  11 مرد آموزش ابتدايي 46969 
ساوجبالغ - نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  28 مرد آموزش ابتدايي 46970 

ساوجبالغ -پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد  1 مرد آموزش تربيت بدني 46971 
گانه كرج 4داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با  1 مرد آموزش تربيت بدني 46972 

گانه كرج 4پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي  1 زن آموزش تربيت بدني 46973 
ساوجبالغ -داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با  1 زن آموزش تربيت بدني 46974 

ساوجبالغ -پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت نظرآباد  1 زن آموزش كودكان استثنايي 46975 
گانه كرج 4تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت نواحي پرديس نسيبه  2 زن آموزش كودكان استثنايي 46976 

ايالم مخصوص داوطلبان استان
2 مرد  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/محل خدمت ايالم شناسيآموزش زيست  41382 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چرداول/محل خدمت چرداول 2 زن آموزش زيست شناسي 41383 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/محل خدمت ايالم 3 زن آموزش زيست شناسي 41384 
ايالم/محل خدمت ايالم استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41385 

صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/محل خدمت آبدانانپرديس امام جعفر 3 زن آموزش ابتدايي 46977 
صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوانامام جعفرپرديس  4 زن آموزش ابتدايي 46978 

صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/محل خدمت ايالمپرديس امام جعفر 9 زن آموزش ابتدايي 46979 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت دهلران صادق(ع) ايالم/پرديس امام جعفر 2 زن آموزش ابتدايي 46981 
صادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره شهر/محل خدمت دره شهرپرديس امام جعفر 4 زن آموزش ابتدايي 46983 
داوطلبان بومي شهرستان سيروان/محل خدمت سيروانصادق(ع) ايالم/ اولويت پذيرش با پرديس امام جعفر 1 زن آموزش ابتدايي 46984 

پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سيروان/محل خدمت سيروان 1 مرد آموزش ابتدايي 46985 
خدمت دهلرانپرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل  2 مرد آموزش ابتدايي 46986 

پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دره شهر/محل خدمت دره شهر 3 مرد آموزش ابتدايي 46989 
پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبدانان/محل خدمت آبدانان 3 مرد ابتداييآموزش  46990 

پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايالم/محل خدمت ايالم 12 مرد آموزش ابتدايي 46991 
پرديس شهيد مدرس ايالم/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ايوان/محل خدمت ايوان 4 مرد آموزش ابتدايي 46996 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/محل خدمت مهران پرديس شهيد مدرس سنندج/ 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47005 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستان ايالم/محل خدمت ايالم 1 زن استثناييآموزش كودكان  47006 
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فصل دوم63 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  بوشهر مخصوص داوطلبان استان
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
1 زن  پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت بندر ريگ زيست شناسيآموزش  41386 

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلم 1 زن آموزش زيست شناسي 41387 
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان 1 زن آموزش زيست شناسي 41388 

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهر 1 زن آموزش زيست شناسي 41389 
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويه 1 مرد آموزش زيست شناسي 41390 

رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآباد پرديس شهيد 1 مرد آموزش زيست شناسي 41391 
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكاره 1 مرد آموزش زيست شناسي 41392 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلمپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت  1 مرد آموزش زيست شناسي 41393 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، 

كنگان، جم، دير/محل خدمت دير 1 مرد آموزش شيمي 41394 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل 

خدمت خارك 1 مرد آموزش شيمي 41395 
شهرستان هاي دشتي، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

تنگستان /محل خدمت دشتي 1 مرد آموزش شيمي 41396 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

گناوه، ديلم/محل خدمت ديلم 1 زن آموزش شيمي 41397 
بوشهر/محل خدمت بوشهر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41398 

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهرپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47007 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت خاركپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 47008 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت آبپخشپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 47009 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستانالهدي صدر بوشهر/ اولويت پرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47010 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآبادپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47011 
شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكاره الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بوميپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47012 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت بردخونپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 47013 
شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت جمالهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 47014 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت ديرپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47015 
بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويهالهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس بنت  3 زن آموزش ابتدايي 47016 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت كنگانپرديس بنت  3 زن آموزش ابتدايي 47017 
با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت تنگستانالهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش پرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47018 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دشتيپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47019 
داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دلوارالهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با پرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47020 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت كاكيپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 47021 
داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت بندر ريگالهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با پرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 47022 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلمپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47023 
بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوهالهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47024 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت بندر ريگ 1 مرد آموزش ابتدايي 47025 
شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت تنگستانپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  2 مرد آموزش ابتدايي 47026 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دشتي 2 مرد آموزش ابتدايي 47027 
شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت دلوارپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  2 مرد آموزش ابتدايي 47028 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي دشتي، تنگستان /محل خدمت كاكي 2 مرد آموزش ابتدايي 47029 
شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت بردخونپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 مرد آموزش ابتدايي 47030 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت جم 2 مرد آموزش ابتدايي 47031 
داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت ديرپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با  2 مرد آموزش ابتدايي 47032 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت عسلويه 4 مرد آموزش ابتدايي 47033 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي عسلويه، كنگان، جم، دير/محل خدمت كنگانپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/  3 مرد آموزش ابتدايي 47034 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت آبپخش 2 مرد آموزش ابتدايي 47035 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت دشتستان پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت 3 مرد آموزش ابتدايي 47036 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت سعدآباد 2 مرد آموزش ابتدايي 47037 
بومي شهرستان دشتستان/محل خدمت شبانكارهپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان  2 مرد آموزش ابتدايي 47038 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل خدمت بوشهر 3 مرد آموزش ابتدايي 47039 
خدمت خاركپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بوشهر/محل  1 مرد آموزش ابتدايي 47040 

پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت ديلم 2 مرد آموزش ابتدايي 47041 
پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گناوه، ديلم/محل خدمت گناوه 3 مرد آموزش ابتدايي 47042 

تهران مخصوص داوطلبان استان
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 

1 مرد  شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد آموزش زيست شناسي 41399 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 

شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار 1 مرد آموزش زيست شناسي 41400 
شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد،  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي

شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس 1 مرد آموزش زيست شناسي 41401 
شهرستانهاي مالرد، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

1شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان  1 مرد آموزش زيست شناسي 41402 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 

بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهرشهريار، قدس، رباط كريم،  2 مرد آموزش زيست شناسي 41403 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 

شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم 1 مرد آموزش زيست شناسي 41404 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 

شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگه 1 مرد آموزش زيست شناسي 41405 
(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، پرديس شهيد چمران تهران 

2شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان  1 مرد آموزش زيست شناسي 41406 
لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ او

15شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 2 مرد آموزش زيست شناسي 41407 



110          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

فصل دوم64 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

تهران مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس 

16شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 1 مرد آموزش زيست شناسي 41408 
داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران،  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با

17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 2 مرد آموزش زيست شناسي 41409 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 

18شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 2 مرد زيست شناسي آموزش 41410 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 

دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين 1 مرد شناسيآموزش زيست  41411 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 

دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه 1 مرد آموزش زيست شناسي 41412 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 

دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوه 1 مرد آموزش زيست شناسي 41413 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 

2دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه  1 مرد آموزش زيست شناسي 41414 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 

دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك 1 مرد آموزش زيست شناسي 41415 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 

دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك 1 مرد آموزش زيست شناسي 41416 
شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس 

1دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه  1 مرد آموزش زيست شناسي 41417 
شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه،  پرديس

دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن 1 مرد آموزش زيست شناسي 41418 
چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس شهيد 

دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند 1 مرد آموزش زيست شناسي 41419 
تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس شهيد چمران 

دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت جوادآباد 1 مرد آموزش زيست شناسي 41420 
(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه،  پرديس شهيد چمران تهران

دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا 1 مرد آموزش زيست شناسي 41421 
تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس شهيد چمران تهران (محل 

دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس 1 مرد آموزش زيست شناسي 41422 
مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل 

دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت 1 مرد آموزش زيست شناسي 41423 
عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش 

رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين 1 زن آموزش زيست شناسي 41424 
شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك 1 زن آموزش زيست شناسي 41425 
تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت 

رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك 1 زن آموزش زيست شناسي 41426 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت 

رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوه 1 زن آموزش زيست شناسي 41427 
داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با 

رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه 1 زن آموزش زيست شناسي 41428 
بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

2رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه  1 زن آموزش زيست شناسي 41429 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

1رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه  1 زن آموزش زيست شناسي 41430 
شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند 1 زن آموزش زيست شناسي 41431 

فيروزكوه، دماوند، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن 1 زن آموزش زيست شناسي 41432 

دماوند، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا 1 زن آموزش زيست شناسي 41433 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت جوادآباد رودهن، 1 زن آموزش زيست شناسي 41434 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديسرودهن، پرديس،  1 زن آموزش زيست شناسي 41435 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
15شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 3 زن آموزش زيست شناسي 41436 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
16شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 1 زن آموزش زيست شناسي 41437 

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت 
17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 2 زن آموزش زيست شناسي 41438 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
18تهران.منطقه.شميرانات/محل خدمت  2 زن آموزش زيست شناسي 41439 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
پاكدشترودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت  1 زن آموزش زيست شناسي 41440 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد 1 زن آموزش زيست شناسي 41441 

تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار،  پرديس نسيبه تهران (محل
قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر 1 زن آموزش زيست شناسي 41442 

با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش 
1قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان  1 زن آموزش زيست شناسي 41443 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريارقدس، رباط  1 زن آموزش زيست شناسي 41444 
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فصل دوم65 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

تهران مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس 1 زن آموزش زيست شناسي 41445 
ي مالرد، شهريار، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانها

قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم 1 زن آموزش زيست شناسي 41446 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

2اسالمشهر/محل خدمت بهارستان قدس، رباط كريم، بهارستان،  1 زن آموزش زيست شناسي 41447 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 

شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر 1 مرد آموزش شيمي 41448 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 

شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس 1 مرد آموزش شيمي 41449 
شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار 1 مرد آموزش شيمي 41450 
شهرستانهاي مالرد، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد 1 مرد آموزش شيمي 41451 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 

15شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 3 مرد آموزش شيمي 41452 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 

16شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 2 مرد آموزش شيمي 41453 
تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي 

17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 2 مرد آموزش شيمي 41454 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 

18قه.شميرانات/محل خدمت تهران.منط 2 مرد آموزش شيمي 41455 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 

19شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 2 مرد آموزش شيمي 41456 
شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

15شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 4 زن آموزش شيمي 41457 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 

16.منطقه.شميرانات/محل خدمت تهران 2 زن آموزش شيمي 41458 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 

17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 2 زن آموزش شيمي 41459 
تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت 

19شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 2 زن آموزش شيمي 41460 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 

اسالمشهر/محل خدمت شهريار قدس، رباط كريم، بهارستان، 1 زن آموزش شيمي 41461 
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

تهران/محل خدمت مالرد 1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41462 
18تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41463 

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 
هرخدمت اسالم ش 15 زن آموزش ابتدايي 47067 

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 
1خدمت بهارستان  10 زن آموزش ابتدايي 47068 

شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
2خدمت بهارستان  12 زن آموزش ابتدايي 47069 

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 
خدمت شهرقدس 11 زن ابتداييآموزش  47070 

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 
خدمت رباط كريم 11 زن آموزش ابتدايي 47071 

شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالردپرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد،  10 زن آموزش ابتدايي 47072 
مت شهريارپرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خد 20 زن آموزش ابتدايي 47073 

زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت 13 زن آموزش ابتدايي 47074 

بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس 5 زن آموزش ابتدايي 47075 

ين، قرچك، پاكدشت، پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورام
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا 4 زن آموزش ابتدايي 47076 

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
كهريزك/محل خدمت دماوندپيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه،  2 زن آموزش ابتدايي 47077 

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت جوادآباد 2 زن آموزش ابتدايي 47078 

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
1پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه  6 زن آموزش ابتدايي 47079 

داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت،  پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن 1 زن آموزش ابتدايي 47080 

پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه 1 زن آموزش ابتدايي 47081 

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
2ي، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه پيشوا، جوادآباد، شهرر 3 زن آموزش ابتدايي 47082 

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوه 2 زن آموزش ابتدايي 47083 

پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك 6 زن آموزش ابتدايي 47084 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك 7 زن آموزش ابتدايي 47085 
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فصل دوم66 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

تهران مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت  كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 

پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين 6 زن ابتداييآموزش  47086 
15پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 20 مرد آموزش ابتدايي 47087 

تهران،  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي
16شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 10 مرد آموزش ابتدايي 47088 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 10 مرد آموزش ابتدايي 47089 

18چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. پرديس شهيد 17 مرد آموزش ابتدايي 47090 
19پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 17 مرد آموزش ابتدايي 47091 

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت 17 مرد آموزش ابتدايي 47092 

شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس 6 مرد آموزش ابتدايي 47093 

پاكدشت،  پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك،
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوا 4 مرد آموزش ابتدايي 47094 

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
خدمت جوادآبادپيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل  2 مرد آموزش ابتدايي 47095 

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند 3 مرد آموزش ابتدايي 47096 

مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن 1 مرد آموزش ابتدايي 47097 

فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين 7 مرد آموزش ابتدايي 47098 

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك 8 مرد آموزش ابتدايي 47099 

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك 8 مرد آموزش ابتدايي 47100 

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوه 2 مرد آموزش ابتدايي 47101 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه 2 مرد آموزش ابتدايي 47102 

دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، 
2پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه  4 مرد آموزش ابتدايي 47103 

پرديس شهيد مفتح شهرري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
1پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه  8 مرد آموزش ابتدايي 47104 

پرديس شهيد مفتح شهرري (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
ردقدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مال 12 مرد آموزش ابتدايي 47105 

پرديس شهيد مفتح شهرري (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار 26 مرد آموزش ابتدايي 47106 

تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس شهيد مفتح شهرري (محل 
قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس 14 مرد آموزش ابتدايي 47107 

بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار،  پرديس شهيد مفتح شهرري (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان
قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر 19 مرد آموزش ابتدايي 47108 

پرديس شهيد مفتح شهرري (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگهقدس، رباط كريم،  1 مرد آموزش ابتدايي 47109 

پرديس شهيد مفتح شهرري (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط كريم 13 مرد ابتداييآموزش  47110 

پرديس شهيد مفتح شهرري (محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
2قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان  14 مرد آموزش ابتدايي 47111 

آموزش عالي عترت واوان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس شهيد مفتح شهرري (محل تحصيل مركز 
1قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان  12 مرد آموزش ابتدايي 47112 

شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
15خدمت تهران.منطقه. 58 زن آموزش ابتدايي 47113 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل 
16خدمت تهران.منطقه. 28 زن آموزش ابتدايي 47114 

نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل پرديس 
17خدمت تهران.منطقه. 28 زن آموزش ابتدايي 47115 

شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
18خدمت تهران.منطقه. 49 زن آموزش ابتدايي 47116 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل 
19خدمت تهران.منطقه. 53 زن آموزش ابتدايي 47117 

15شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.پرديس  3 مرد آموزش تربيت بدني 47118 
16پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 2 مرد آموزش تربيت بدني 47119 
17پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 2 مرد آموزش تربيت بدني 47120 
18پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 3 مرد آموزش تربيت بدني 47121 
19پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 2 مرد آموزش تربيت بدني 47122 

ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت 1 مرد آموزش تربيت بدني 47134 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 
1خدمت بهارستان  1 مرد تربيت بدنيآموزش  47136 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 
2خدمت بهارستان  1 مرد آموزش تربيت بدني 47137 

شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، 
خدمت شهرقدس 1 مرد آموزش تربيت بدني 47141 
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فصل دوم67 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

تهران مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل پرديس شهيد چمران تهران/ 

خدمت شهريار 1 مرد آموزش تربيت بدني 47143 
شهريارپرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت  1 زن آموزش تربيت بدني 47145 

2ان پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارست 1 زن آموزش تربيت بدني 47148 
1مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  1 زن آموزش تربيت بدني 47150 

15پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 2 زن آموزش تربيت بدني 47164 
16پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.پرديس نسيبه تهران/ اولويت  1 زن آموزش تربيت بدني 47165 

17پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 1 زن آموزش تربيت بدني 47166 
18اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.پرديس نسيبه تهران/  1 زن آموزش تربيت بدني 47167 

19پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 1 زن آموزش تربيت بدني 47168 
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، پرديس نسيبه 

جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت 1 زن آموزش تربيت بدني 47169 
15ن، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه.پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهرا 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47170 

19پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47171 
داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با 

پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47172 
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 

2پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47176 
شهريارپرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت  1 زن آموزش كودكان استثنايي 47191 

پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، 
2جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه  1 زن آموزش كودكان استثنايي 47195 

15پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 3 زن آموزش كودكان استثنايي 47201 

16پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 1 زن استثناييآموزش كودكان  47202 

18پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 1 زن آموزش كودكان استثنايي 47203 

19پرديس نسيبه تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 1 زن آموزش كودكان استثنايي 47204 
چهارمحال وبختياري مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان/محل خدمت خانميرزا آموزش زيست شناسي 41464 
لردگان/محل خدمت لردگانپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  1 مرد آموزش زيست شناسي 41465 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان 1 مرد آموزش زيست شناسي 41466 
اردل/محل خدمت اردلپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار،  1 مرد آموزش زيست شناسي 41467 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
كوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان 1 زن آموزش زيست شناسي 41468 

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان
لردگان/محل خدمت خانميرزا 1 زن آموزش زيست شناسي 41469 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
لردگان/محل خدمت لردگان 1 زن آموزش زيست شناسي 41470 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان/محل 
خدمت فالرد 1 مرد آموزش شيمي 41471 

عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش 
كيار، اردل/محل خدمت اردل 1 زن آموزش شيمي 41472 

چهارمحال و بختياري/محل خدمت فالرد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41473 
پرديس بحر العلوم شهركرد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

بروجن/محل خدمت گندمان 1 مرد آموزش ابتدايي 47205 
بومي شهرستان  پرديس بحر العلوم شهركرد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان

بروجن/محل خدمت بلداجي 1 مرد آموزش ابتدايي 47206 
پرديس بحر العلوم شهركرد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر 

كرد، سامان، بن/محل خدمت بن 4 مرد آموزش ابتدايي 47207 
شهركرد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر پرديس بحر العلوم 

كرد، سامان، بن/محل خدمت سامان 4 مرد آموزش ابتدايي 47208 
مي شهرستانهاي شهر پرديس بحر العلوم شهركرد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو

كرد، سامان، بن/محل خدمت الران 3 مرد آموزش ابتدايي 47209 
پرديس بحر العلوم شهركرد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

كوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان 4 مرد آموزش ابتدايي 47210 
العلوم شهركرد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس بحر 

كوهرنگ، فارسان/محل خدمت كوهرنگ 4 مرد آموزش ابتدايي 47211 
ن بومي شهرستان پرديس بحر العلوم شهركرد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبا

لردگان/محل خدمت لردگان 2 مرد آموزش ابتدايي 47212 
پرديس بحر العلوم شهركرد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

لردگان/محل خدمت خانميرزا 2 مرد آموزش ابتدايي 47213 
تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس بحر العلوم شهركرد (محل 

لردگان/محل خدمت عشايري چهارمحال وبختياري 3 مرد آموزش ابتدايي 47214 
ان پرديس بحر العلوم شهركرد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست

لردگان/محل خدمت فالرد 2 مرد آموزش ابتدايي 47215 
پرديس بحر العلوم شهركرد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، 

اردل/محل خدمت اردل 1 مرد آموزش ابتدايي 47216 
آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار،  پرديس بحر العلوم شهركرد (محل تحصيل مركز

اردل/محل خدمت كيار 1 مرد آموزش ابتدايي 47217 
پرديس بحر العلوم شهركرد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، 

مت ميانكوهاردل/محل خد 1 مرد آموزش ابتدايي 47218 
پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان 4 زن آموزش ابتدايي 47219 

كوهرنگپرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت  2 زن آموزش ابتدايي 47220 
پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت اردل 1 زن آموزش ابتدايي 47221 
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فصل دوم68 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

چهارمحال وبختياري مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان  كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت كيار 2 زن آموزش ابتدايي 47222 

خدمت بنپرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل  3 زن آموزش ابتدايي 47224 
پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت سامان 3 زن آموزش ابتدايي 47225 

الرانپرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت  3 زن آموزش ابتدايي 47226 
پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان/محل خدمت لردگان 2 زن آموزش ابتدايي 47227 
پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان/محل خدمت خانميرزا 2 زن آموزش ابتدايي 47228 

پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان/محل خدمت عشايري چهارمحال وبختياري 1 زن آموزش ابتدايي 47229 
پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان/محل خدمت فالرد 1 زن آموزش ابتدايي 47230 

باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل خدمت گندمانپرديس شهيد  2 زن آموزش ابتدايي 47231 
پرديس شهيد باهنر شهركرد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بروجن/محل خدمت بلداجي 2 زن آموزش ابتدايي 47232 

خراسان جنوبي مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درميانپرديس شهيد  آموزش زيست شناسي 41474 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت زيركوه 1 مرد آموزش زيست شناسي 41475 
بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نهبندانپرديس شهيد  1 مرد آموزش زيست شناسي 41476 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت فردوس 1 مرد آموزش زيست شناسي 41477 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت قائناتهاشميپرديس شهيد  1 زن آموزش زيست شناسي 41478 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجندپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41479 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت بشرويهپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41480 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجند 1 مرد آموزش شيمي 41481 
شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت قائنات پرديس 1 مرد آموزش شيمي 41482 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت خوسفپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41483 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت سربيشههاشميپرديس شهيد  1 زن آموزش شيمي 41484 

خراسان جنوبي/محل خدمت بيرجند استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41485 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

بشرويه، طبس/محل خدمت بشرويه 2 زن آموزش ابتدايي 47244 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت 

بشرويه، طبس/محل خدمت طبس 2 زن آموزش ابتدايي 47245 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

بشرويه، طبس/محل خدمت دستگردان 1 زن آموزش ابتدايي 47246 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجند 3 زن آموزش ابتدايي 47247 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت خوسف 2 زن آموزش ابتدايي 47248 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درميان 6 زن آموزش ابتدايي 47249 

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
ركوه، قاينات/محل خدمت زيركوهزي 3 زن آموزش ابتدايي 47250 

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
زيركوه، قاينات/محل خدمت قائنات 3 زن آموزش ابتدايي 47251 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت سربيشهپرديس امام سجاد(ع) بيرجند/  2 زن آموزش ابتدايي 47252 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نهبندان 4 زن آموزش ابتدايي 47253 

(محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي پرديس امام سجاد(ع) بيرجند 
فردوس، سرايان /محل خدمت فردوس 1 زن آموزش ابتدايي 47254 

شهرستان هاي پرديس امام سجاد(ع) بيرجند (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
فردوس، سرايان /محل خدمت سرايان 2 زن آموزش ابتدايي 47255 

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت سربيشه 3 مرد آموزش ابتدايي 47256 
شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نهبندانپرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  6 مرد آموزش ابتدايي 47257 

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت فردوس 2 مرد آموزش ابتدايي 47258 
شهرستان هاي فردوس، سرايان /محل خدمت سرايانپرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  2 مرد آموزش ابتدايي 47259 

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجند 4 مرد آموزش ابتدايي 47260 
شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت خوسفپرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  2 مرد آموزش ابتدايي 47261 

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درميان 8 مرد آموزش ابتدايي 47262 
بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت بشرويهپرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان  2 مرد آموزش ابتدايي 47263 

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت طبس 2 مرد آموزش ابتدايي 47264 
بشرويه، طبس/محل خدمت دستگردانپرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  2 مرد آموزش ابتدايي 47265 

پرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت زيركوه 4 مرد آموزش ابتدايي 47266 
قاينات/محل خدمت قائناتپرديس شهيد باهنر بيرجند/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه،  4 مرد آموزش ابتدايي 47267 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درميانپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47274 
فردوس، سرايان /محل خدمت فردوسنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47278 

پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت درميان 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47283 
خراسان رضوي مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد بهشتي مشهد/  آموزش زيست شناسي 41486 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/محل خدمت زبرخان 1 مرد آموزش زيست شناسي 41487 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ 
خدمت زاوه 1 مرد آموزش زيست شناسي 41488 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل 
رخخدمت جلگه  1 مرد آموزش زيست شناسي 41489 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل 
خدمت كدكن 1 مرد آموزش زيست شناسي 41490 

خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
داورزن 1 مرد آموزش زيست شناسي 41491 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گناباد 1 مرد آموزش زيست شناسي 41492 
داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با  4 مرد آموزش زيست شناسي 41493 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت چناران 1 مرد آموزش زيست شناسي 41494 
شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 مرد آموزش زيست شناسي 41495 
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خراسان رضوي مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكاننژاد مشهد/ اولويت پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41496 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوارپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41497 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافنژاد مشهد/ پرديس شهيد هاشمي 3 زن آموزش زيست شناسي 41498 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت بجستانپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41499 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گنابادنژاد مشهد/ پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41500 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت چنارانپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41501 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت زاوهنژاد مشهد/ اولويت پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41502 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت فيروزهپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41503 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايبادپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41504 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوينپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41505 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آبادپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41506 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41507 

بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد  1 مرد آموزش شيمي 41508 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آباد 1 مرد آموزش شيمي 41509 

بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت زاوهپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 مرد آموزش شيمي 41510 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خواف 2 مرد آموزش شيمي 41511 

با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت داورزن نژاد مشهد/ اولويت پذيرشپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41512 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41513 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوارنژاد مشهد/ پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41514 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت زاوهپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41515 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آبادشهيد هاشميپرديس  1 زن آموزش شيمي 41516 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/محل خدمت كالتپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41517 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان نژاد مشهد/ اولويت پرديس شهيد هاشمي

كاشمر/محل خدمت بردسكن 1 زن آموزش شيمي 41518 
خراسان رضوي/محل خدمت سرخس استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41519 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/محل 
خدمت فريمان 1 مرد آموزش ابتدايي 47288 

داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با 
خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر/محل خدمت خليل آباد 2 مرد آموزش ابتدايي 47289 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، 
آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر/محل خدمت مه والتخليل  7 مرد آموزش ابتدايي 47290 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، 
كاشمر/محل خدمت كوهسرخخليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان  3 مرد آموزش ابتدايي 47291 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، 
خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر/محل خدمت بردسكن 2 مرد آموزش ابتدايي 47292 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/محل 
خدمت نيشابور 3 مرد آموزش ابتدايي 47293 

بومي شهرستان سرخس/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
خدمت سرخس 19 مرد آموزش ابتدايي 47294 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، 
جوين/محل خدمت جغتاي 10 مرد آموزش ابتدايي 47295 

تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل 
جوين/محل خدمت جوين 7 مرد آموزش ابتدايي 47296 

 پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت
جام/محل خدمت تربت جام 6 مرد آموزش ابتدايي 47297 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت 
جام/محل خدمت صالح آباد 5 مرد آموزش ابتدايي 47298 

آموزش عالي ثامن الححج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز 
خدمت كالت 9 مرد آموزش ابتدايي 47299 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
كاشمر/محل خدمت كاشمر 2 مرد ابتدايي آموزش 47301 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربت 
حيدريه/محل خدمت تربت حيدريه 2 مرد آموزش ابتدايي 47302 

حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت 
بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت زاوه 4 مرد آموزش ابتدايي 47303 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و 
بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت كدكن 4 مرد آموزش ابتدايي 47304 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و 
رخ بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت جلگه 4 مرد آموزش ابتدايي 47305 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قوچان/محل 
خدمت قوچان 1 مرد آموزش ابتدايي 47306 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ 
باخرز، تايباد/محل خدمت تايباد 14 مرد آموزش ابتدايي 47307 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
باخرز، تايباد/محل خدمت باخرز 4 مرد ابتداييآموزش  47308 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان 
شهرستان نيشابور/محل خدمت زبرخان 3 مرد آموزش ابتدايي 47309 

نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور 
سرواليت نيشابور/محل خدمت فيروزه 6 مرد آموزش ابتدايي 47310 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان 
نيشابور/محل خدمت ميان جلگهشهرستان  3 مرد آموزش ابتدايي 47311 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
بجستان، گناباد/محل خدمت گناباد 2 مرد آموزش ابتدايي 47312 
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فصل دوم70 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

خراسان رضوي مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز/محل خدمت نوخندان 1 مرد ابتدايي آموزش 47313 

پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
بجستان، گناباد/محل خدمت بجستان 2 مرد آموزش ابتدايي 47314 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز/محل خدمت درگزپرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/  5 مرد آموزش ابتدايي 47315 
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، 

داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت خوشاب 2 مرد آموزش ابتدايي 47316 
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، 

داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت ششتمد 1 مرد آموزش ابتدايي 47317 
مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل 

داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت داورزن 3 مرد آموزش ابتدايي 47318 
بومي شهرستان چناران/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

خدمت چناران 2 مرد آموزش ابتدايي 47319 
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل 

خدمت گلبهار 3 مرد آموزش ابتدايي 47320 
آموزش عالي ثامن الححج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز 

بينالود/محل خدمت تبادكان 32 مرد آموزش ابتدايي 47321 
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، 

خدمت رضويهبينالود/محل  2 مرد آموزش ابتدايي 47322 
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، 

بينالود/محل خدمت احمدآباد 2 مرد آموزش ابتدايي 47323 
شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

خواف، رشتخوار/محل خدمت خواف 25 مرد آموزش ابتدايي 47325 
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

خدمت رشتخوارخواف، رشتخوار/محل  4 مرد آموزش ابتدايي 47326 
پرديس شهيد بهشتي مشهد (محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سبزوار 

/محل خدمت سبزوار 1 مرد آموزش ابتدايي 47327 
بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت خوشابنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 47328 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت داورزنپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش ابتدايي 47329 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوشاب، داورزن، بخش ششتمد شهرستان سبزوار/محل خدمت ششتمدشهيد هاشميپرديس  1 زن آموزش ابتدايي 47330 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت طرقبهپرديس شهيد هاشمي 1 زن ابتداييآموزش  47331 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوارپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 47332 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافپرديس شهيد هاشمي 10 زن ابتداييآموزش  47333 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويهپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش ابتدايي 47334 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكانپرديس شهيد هاشمي 10 زن ابتداييآموزش  47335 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت احمدآبادپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش ابتدايي 47336 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت چنارانپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 47337 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت گلبهارپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش ابتدايي 47338 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز/محل خدمت درگزپرديس شهيد هاشمي 8 زن آموزش ابتدايي 47339 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز/محل خدمت نوخنداننژاد مشهد/ پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 47340 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت گنابادپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش ابتدايي 47341 
داوطلبان بومي شهرستانهاي بجستان، گناباد/محل خدمت بجستاننژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 47342 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان/محل خدمت فريمانپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش ابتدايي 47343 
شهرستان سبزوار /محل خدمت سبزوارنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش ابتدايي 47344 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/محل خدمت زبرخانپرديس شهيد هاشمي 4 زن آموزش ابتدايي 47345 
بومي شهرستان كاشمر/محل خدمت كاشمرنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 47346 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/محل خدمت ميان جلگهپرديس شهيد هاشمي 3 زن آموزش ابتدايي 47347 
داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايبادنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي 5 زن آموزش ابتدايي 47348 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت باخرزپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش ابتدايي 47349 
داوطلبان بومي شهرستان قوچان/محل خدمت قوچاننژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 47350 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل پرديس شهيد هاشمي

خدمت كدكن 3 زن آموزش ابتدايي 47351 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت تربت حيدريهنژاد مشهد/ پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 47352 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت سرواليتپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 47353 
مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فيروزه و بخش سرواليت نيشابور/محل خدمت فيروزه نژادپرديس شهيد هاشمي 3 زن آموزش ابتدايي 47354 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت زاوهپرديس شهيد هاشمي 8 زن ابتداييآموزش  47355 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل پرديس شهيد هاشمي
خدمت جلگه رخ 3 زن آموزش ابتدايي 47356 

كالتنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش ابتدايي 47357 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوينپرديس شهيد هاشمي 7 زن آموزش ابتدايي 47358 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت تربت جامپرديس شهيد هاشمي 3 زن ابتدايي آموزش 47359 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آبادپرديس شهيد هاشمي 4 زن آموزش ابتدايي 47360 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جغتايپرديس شهيد هاشمي 4 زن آموزش ابتدايي 47361 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد هاشمي 7 زن آموزش ابتدايي 47362 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نيشابور/محل خدمت نيشابورپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش ابتدايي 47363 
مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان  نژادپرديس شهيد هاشمي

كاشمر/محل خدمت كوهسرخ 1 زن آموزش ابتدايي 47364 
شهرستان نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ پرديس شهيد هاشمي

كاشمر/محل خدمت بردسكن 1 زن آموزش ابتدايي 47365 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان پرديس شهيد هاشمي

كاشمر/محل خدمت مه والت 4 زن آموزش ابتدايي 47366 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان نژاد مشهد/ پرديس شهيد هاشمي

كاشمر/محل خدمت خليل آباد 1 زن آموزش ابتدايي 47367 
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فصل دوم71 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

خراسان رضوي مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان 

كاشمر/محل خدمت كوهسرخ 1 مرد آموزش تربيت بدني 47369 
نيشابور/محل خدمت نيشابورپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  1 مرد آموزش تربيت بدني 47370 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان 
كاشمر/محل خدمت خليل آباد 1 مرد آموزش تربيت بدني 47371 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت 
كاشمر/محل خدمت مه والت 1 مرد آموزش تربيت بدني 47372 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخس 1 مرد آموزش تربيت بدني 47373 
بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/محل خدمت كالت پرديس شهيد 1 مرد آموزش تربيت بدني 47376 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل 
خدمت زاوه 1 مرد آموزش تربيت بدني 47377 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايباد 1 مرد آموزش تربيت بدني 47378 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/محل خدمت زبرخان 1 مرد بدنيآموزش تربيت  47380 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت احمدآباد 1 مرد آموزش تربيت بدني 47387 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويه 1 مرد آموزش تربيت بدني 47388 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوارپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47393 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويهپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47394 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت احمدآبادپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47395 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت چنارانپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47396 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چناران/محل خدمت گلبهارپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47397 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز/محل خدمت درگزپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47398 
مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/محل خدمت زبرخاننژاد پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47399 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايبادپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47402 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل شهيد هاشمي پرديس
خدمت كدكن 1 زن آموزش تربيت بدني 47403 

تربت حيدريه/محل نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان پرديس شهيد هاشمي
خدمت زاوه 1 زن آموزش تربيت بدني 47404 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل پرديس شهيد هاشمي
خدمت جلگه رخ 1 زن آموزش تربيت بدني 47405 

با داوطلبان بومي شهرستان كالت/محل خدمت كالت نژاد مشهد/ اولويت پذيرشپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47407 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آبادپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47408 
شهرستان تربيت جام/محل خدمت تربت جامنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47410 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش تربيت بدني 47412 
خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، پرديس شهيد هاشمي

كاشمر/محل خدمت خليل آباد 1 زن آموزش تربيت بدني 47413 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان پرديس شهيد هاشمي

كاشمر/محل خدمت مه والت 1 زن بدنيآموزش تربيت  47414 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان پرديس شهيد هاشمي

كاشمر/محل خدمت بردسكن 1 زن آموزش تربيت بدني 47415 
بردسكن، خليل آباد، مه و الت و بخش كوهسرخ شهرستان نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد هاشمي

كاشمر/محل خدمت كوهسرخ 1 زن آموزش تربيت بدني 47416 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخس 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47418 

داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جوينپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47419 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جغتاي 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47420 

داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آبادپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با  3 مرد آموزش كودكان استثنايي 47421 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كالت/محل خدمت كالت 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47423 

شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت زاوهپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47425 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايباد 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47428 

مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/محل خدمت زبرخانپرديس شهيد بهشتي  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47429 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي ميان جلگه و زبرخان شهرستان نيشابور/محل خدمت ميان جلگه 1 مرد كودكان استثناييآموزش  47431 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان درگز/محل خدمت درگز 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47435 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكان 1 مرد استثناييآموزش كودكان  47438 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خواف 2 مرد آموزش كودكان استثنايي 47441 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار 1 مرد استثنايي آموزش كودكان 47442 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت رشتخوارپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش كودكان استثنايي 47443 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خوافپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش كودكان استثنايي 47444 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت رضويهپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش كودكان استثنايي 47445 
تبادكاننژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش كودكان استثنايي 47446 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، تايباد/محل خدمت تايبادپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش كودكان استثنايي 47451 
تايباد/محل خدمت باخرزنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي باخرز، پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش كودكان استثنايي 47452 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل خدمت زاوهپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش كودكان استثنايي 47454 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاوه و بخشهاي جلگه رخ و كدكن شهرستان تربت حيدريه/محل نژاد مشهد/ اولويت پرديس شهيد هاشمي
خدمت جلگه رخ 1 زن آموزش كودكان استثنايي 47455 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تربيت جام/محل خدمت صالح آبادپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش كودكان استثنايي 47458 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جغتاي، جوين/محل خدمت جغتايپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش كودكان استثنايي 47459 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرخس/محل خدمت سرخسپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش كودكان استثنايي 47460 

خراسان شمالي مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت رازوجرگالن آموزش زيست شناسي 41520 

فاروج/محل خدمت شيروانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان،  1 مرد آموزش زيست شناسي 41521 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت گرمهپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41522 

وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت رازوجرگالنپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه  1 مرد آموزش شيمي 41523 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت شيروانپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41524 
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فصل دوم72 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

خراسان شمالي مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/  كدرشته   عنوان رشته

محل
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت بجنوردپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41525 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملقاننژاد مشهد/ اولويت پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41526 

خراسان شمالي/محل خدمت بجنورد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41527 
امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت اسفراينپرديس  3 زن آموزش ابتدايي 47465 

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت بام و صفي آباد 2 زن آموزش ابتدايي 47466 
جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت گرمهپرديس امام  1 زن آموزش ابتدايي 47467 

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرم 2 زن آموزش ابتدايي 47468 
جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت شيروانپرديس امام  5 زن آموزش ابتدايي 47469 

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت فاروج 1 زن آموزش ابتدايي 47470 
جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت بجنوردپرديس امام  7 زن آموزش ابتدايي 47471 

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت 
رازوجرگالن 4 زن آموزش ابتدايي 47472 

پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت مانه 
وسملقان 5 زن آموزش ابتدايي 47473 

شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت بجنوردپرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  12 مرد آموزش ابتدايي 47474 
پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت 

رازوجرگالن 5 مرد آموزش ابتدايي 47475 
باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت مانه  پرديس امام محمد

وسملقان 5 مرد آموزش ابتدايي 47476 
پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت گرمه 1 مرد ابتداييآموزش  47477 

پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرم 2 مرد آموزش ابتدايي 47478 
پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت شيروان 6 مرد ابتدايي آموزش 47479 
پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت فاروج 2 مرد آموزش ابتدايي 47480 

پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت اسفراين 3 مرد ابتداييآموزش  47481 
پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت بام و صفي آباد 2 مرد آموزش ابتدايي 47482 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت بجنورد 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47494 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت رازوجرگالن 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47495 

خوزستان مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادانپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت  آموزش زيست شناسي 41528 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 
انخدمت دشت آزادگ 1 مرد آموزش زيست شناسي 41529 

ويزهپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت ه 1 مرد آموزش زيست شناسي 41530 
1شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 مرد آموزش زيست شناسي 41531 

3پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه  1 مرد آموزش زيست شناسي 41532 
4رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس حضرت  1 مرد آموزش زيست شناسي 41533 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باوي 1 مرد آموزش زيست شناسي 41534 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت حميديه 1 مرد آموزش زيست شناسي 41535 

رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، 
بندرماهشهر/محل خدمت اميديه 1 مرد آموزش زيست شناسي 41536 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز 1 مرد آموزش زيست شناسي 41537 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر 1 مرد آموزش زيست شناسي 41538 

داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با 
بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان 1 مرد آموزش زيست شناسي 41539 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت 
الوارگرم سيري 1 مرد آموزش زيست شناسي 41540 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت انديمشك 1 مرد آموزش زيست شناسي 41541 
بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 مرد آموزش زيست شناسي 41542 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشتر 1 مرد آموزش زيست شناسي 41543 
رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت گتوندپرديس حضرت  1 مرد آموزش زيست شناسي 41544 

مسجدسليمان/محل پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 
خدمت انديكا 1 مرد آموزش زيست شناسي 41545 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل 
خدمت صيدون 1 مرد آموزش زيست شناسي 41546 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت 1 زن آموزش زيست شناسي 41547 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوش 1 زن آموزش زيست شناسي 41548 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشتر 1 زن آموزش زيست شناسي 41549 

اللي، مسجدسليمان/محل خدمت انديكاپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا،  1 زن آموزش زيست شناسي 41550 
ايذه پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت 1 زن آموزش زيست شناسي 41551 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ 
باغملك جانكي 1 زن آموزش زيست شناسي 41552 

حل خدمت پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/م
مسجدسليمان 1 زن آموزش زيست شناسي 41553 

3پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه  1 زن آموزش زيست شناسي 41554 
2بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 زن آموزش زيست شناسي 41555 

ادانپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آب 1 زن آموزش زيست شناسي 41556 
مشهرپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خر 1 زن آموزش زيست شناسي 41557 

هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت دشت آزادگانپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان،  1 زن آموزش زيست شناسي 41558 
دگانپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شا 1 زن آموزش زيست شناسي 41559 

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت پرديس شهيد چمران تهران 
آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهر 1 مرد آموزش شيمي 41560 
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خوزستان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش  كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت 

آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان 1 مرد آموزش شيمي 41561 
شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، پرديس 

2باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه  1 مرد آموزش شيمي 41562 
ش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذير

رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز 1 مرد آموزش شيمي 41563 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، 

انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت انديمشكشوش،  1 مرد آموزش شيمي 41564 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شاوور 1 زن آموزش شيمي 41565 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت انديكا 1 زن آموزش شيمي 41566 
عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش 

آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت اروندكنار 1 زن آموزش شيمي 41567 
بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهر 1 زن آموزش شيمي 41568 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

ان/محل خدمت دشت آزادگانآبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگ 1 زن آموزش شيمي 41569 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان 1 زن آموزش شيمي 41570 
حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل پرديس 

خدمت اروندكنار 2 مرد آموزش ابتدايي 47504 
رمشهر، شادگان/محل خدمت آبادانپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خ 9 مرد آموزش ابتدايي 47505 

ستانپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت ب 1 مرد آموزش ابتدايي 47506 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهرپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت  7 مرد آموزش ابتدايي 47507 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل 
خدمت دشت آزادگان 6 مرد آموزش ابتدايي 47508 

ادگانپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت ش 10 مرد آموزش ابتدايي 47509 
شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت هويزهپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  2 مرد آموزش ابتدايي 47510 

1پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه  9 مرد آموزش ابتدايي 47511 
2رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس حضرت  10 مرد آموزش ابتدايي 47512 

3اهواز.ناحيه پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت  6 مرد آموزش ابتدايي 47513 
4پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه  10 مرد آموزش ابتدايي 47514 

شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باويپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  2 مرد آموزش ابتدايي 47515 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت حميديه 2 مرد آموزش ابتدايي 47516 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت كارونپرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/  8 مرد آموزش ابتدايي 47517 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت اميديهشهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز،  6 مرد آموزش ابتدايي 47518 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت آغاجاريشهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه،  2 مرد آموزش ابتدايي 47519 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

مت بندرامام خمينيشهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خد 3 مرد آموزش ابتدايي 47520 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت بهبهان 1 مرد آموزش ابتدايي 47521 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشير 4 مرد آموزش ابتدايي 47522 
حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 

شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز 4 مرد آموزش ابتدايي 47523 
(محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز 

شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت زيدون 1 مرد آموزش ابتدايي 47524 
امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر 7 مرد آموزش ابتدايي 47525 
ولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ ا
شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان 2 مرد آموزش ابتدايي 47526 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت انديكا 7 مرد آموزش ابتدايي 47527 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
مسجدسليمان/محل خدمت ايذهشهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي،  5 مرد آموزش ابتدايي 47528 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت باغملك جانكي 4 مرد ابتداييآموزش  47529 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت دهدز 1 مرد آموزش ابتدايي 47530 

(محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز 
شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت صيدون 2 مرد آموزش ابتدايي 47531 

)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك
شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت اللي 1 مرد آموزش ابتدايي 47532 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت مسجدسليمانشهرستانهاي  5 مرد آموزش ابتدايي 47533 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
مسجدسليمان/محل خدمت هفتگلشهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي،  1 مرد آموزش ابتدايي 47534 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت الوارگرم سيري 1 مرد آموزش ابتدايي 47535 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت انديمشك 2 مرد آموزش ابتدايي 47536 
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تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

فصل دوم74 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

خوزستان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل  كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول 8 مرد آموزش ابتدايي 47537 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت سردشت دزفول 1 مرد آموزش ابتدايي 47538 
تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل 

دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شاوور 3 مرد آموزش ابتدايي 47539 
داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول)/ اولويت پذيرش با 

دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوش 4 مرد آموزش ابتدايي 47540 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

مت شوشتردزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خد 9 مرد آموزش ابتدايي 47541 
پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت گتوند 1 مرد آموزش ابتدايي 47542 
خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/  8 مرد آموزش ابتدايي 47543 

خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/  7 زن آموزش ابتدايي 47544 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت الوارگرم سيري 1 زن آموزش ابتدايي 47545 
آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز 

شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت انديمشك 2 زن آموزش ابتدايي 47546 
داوطلبان بومي  پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با

شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول 7 زن آموزش ابتدايي 47547 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

گتوند/محل خدمت سردشت دزفولشهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر،  1 زن آموزش ابتدايي 47548 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شاوور 2 زن آموزش ابتدايي 47549 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوش 3 زن آموزش ابتدايي 47550 
حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت شوشتر 7 زن آموزش ابتدايي 47551 
بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت گتوند 1 زن آموزش ابتدايي 47552 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

ليمان/محل خدمت انديكاشهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدس 2 زن آموزش ابتدايي 47553 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت ايذه 4 زن آموزش ابتدايي 47554 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت باغملك جانكي 4 زن آموزش ابتدايي 47555 
(محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز 

شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت دهدز 1 زن آموزش ابتدايي 47556 
(س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري 

شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت صيدون 1 زن آموزش ابتدايي 47557 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت اللي 8 زن آموزش ابتدايي 47558 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

مسجدسليمان/محل خدمت مسجدسليمان شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 4 زن آموزش ابتدايي 47559 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري (س) دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت هفتگل 1 زن ابتداييآموزش  47560 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 

بندرماهشهر/محل خدمت اميديه 2 زن آموزش ابتدايي 47561 
شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

بندرماهشهر/محل خدمت آغاجاري 1 زن آموزش ابتدايي 47562 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 

خدمت بندرامام خمينيبندرماهشهر/محل  2 زن آموزش ابتدايي 47563 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 

بندرماهشهر/محل خدمت بهبهان 1 زن آموزش ابتدايي 47564 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ 
بندرماهشهر/محل خدمت رامشير 3 زن آموزش ابتدايي 47565 

اميديه، هنديجان، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 
بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز 4 زن آموزش ابتدايي 47566 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، 
بندرماهشهر/محل خدمت زيدون 1 زن آموزش ابتدايي 47567 

الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان،  پرديس فاطمة
بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر 6 زن آموزش ابتدايي 47568 

رامشير، بهبهان، اميديه، هنديجان، پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، 
بندرماهشهر/محل خدمت هنديجان 2 زن آموزش ابتدايي 47569 

وندكنارپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت ار 2 زن آموزش ابتدايي 47570 
فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادانپرديس  7 زن آموزش ابتدايي 47571 

شادگان/محل خدمت بستان پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، 1 زن آموزش ابتدايي 47572 
مشهرپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خر 5 زن آموزش ابتدايي 47573 

داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت دشت آزادگانپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با  5 زن آموزش ابتدايي 47574 
دگانپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شا 8 زن ابتداييآموزش  47575 
يزهپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت هو 1 زن آموزش ابتدايي 47576 

1باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز،  9 زن آموزش ابتدايي 47577 
2پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه  8 زن آموزش ابتدايي 47578 
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خوزستان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا  كدرشته   عنوان رشته

محل
3پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه  4 زن آموزش ابتدايي 47579 

4الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه پرديس فاطمة  8 زن آموزش ابتدايي 47580 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت باوي 4 زن آموزش ابتدايي 47581 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت حميديه 2 زن آموزش ابتدايي 47582 
حميديه/محل خدمت كارونپرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي،  7 زن آموزش ابتدايي 47583 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
1شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه  1 مرد آموزش تربيت بدني 47589 

1پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه  1 زن آموزش تربيت بدني 47616 
2اهواز.ناحيه  پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت 1 زن آموزش تربيت بدني 47617 

3پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه  1 زن آموزش تربيت بدني 47618 
زنجان مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/محل خدمت انگورانپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت  آموزش زيست شناسي 41571 
پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/محل خدمت ماهنشان 1 مرد آموزش زيست شناسي 41572 

اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/محل خدمت طارم پرديس شهيد رجايي 1 مرد آموزش زيست شناسي 41573 
پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/محل خدمت بزينه رود 1 مرد آموزش زيست شناسي 41574 

تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، پرديس نسيبه 
ابهر، خرمدره/محل خدمت سجاسرود 1 زن آموزش زيست شناسي 41575 

سلطانيه /محل خدمت ابهر -خرمدره  -پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي ابهر 3 مرد آموزش ابتدايي 47650 
سلطانيه /محل خدمت خرمدره -خرمدره  -پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي ابهر 2 مرد آموزش ابتدايي 47651 
سلطانيه /محل خدمت سلطانيه -خرمدره  -پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي ابهر 2 مرد آموزش ابتدايي 47652 

ايجرود /محل خدمت زنجان ناحيه يك -پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان  3 مرد آموزش ابتدايي 47653 
ايجرود /محل خدمت زنجان ناحيه دو -هاي زنجان  پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 3 مرد آموزش ابتدايي 47654 

ايجرود /محل خدمت زنجانرود -پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان  3 مرد آموزش ابتدايي 47655 
ايجرود /محل خدمت ايجرود -شهرستان هاي زنجان پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  2 مرد آموزش ابتدايي 47656 

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ماهنشان /محل خدمت انگوران 3 مرد آموزش ابتدايي 47657 
/محل خدمت ماهنشانپرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ماهنشان  2 مرد آموزش ابتدايي 47658 

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت افشار 3 مرد آموزش ابتدايي 47659 
پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت بزينه رود 3 مرد آموزش ابتدايي 47660 
پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت خدابنده 3 مرد آموزش ابتدايي 47661 

پرديس شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت سجاسرود 2 مرد آموزش ابتدايي 47662 
شهيد بهشتي زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/محل خدمت طارمپرديس  1 مرد آموزش ابتدايي 47663 

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت افشار 1 زن آموزش ابتدايي 47664 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت بزينه رودپرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت  2 زن آموزش ابتدايي 47665 

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت خدابنده 3 زن آموزش ابتدايي 47666 
داوطلبان بومي شهرستان خدابنده/محل خدمت سجاسرودپرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با  2 زن آموزش ابتدايي 47667 

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/محل خدمت طارم 1 زن آموزش ابتدايي 47668 
ماهنشان /محل خدمت انگورانپرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  2 زن آموزش ابتدايي 47669 

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ماهنشان /محل خدمت ماهنشان 2 زن آموزش ابتدايي 47670 
سلطانيه /محل خدمت ابهر - خرمدره - پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي ابهر 3 زن آموزش ابتدايي 47671 
سلطانيه /محل خدمت خرمدره -خرمدره  - پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي ابهر 2 زن آموزش ابتدايي 47672 

سلطانيه /محل خدمت سلطانيه -خرمدره  - شهرستان هاي ابهرپرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 زن آموزش ابتدايي 47673 
ايجرود /محل خدمت زنجان ناحيه يك -پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان  3 زن آموزش ابتدايي 47674 

ايجرود /محل خدمت زنجان ناحيه دو -پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت  3 زن آموزش ابتدايي 47675 
ايجرود /محل خدمت زنجانرود -پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان  2 زن آموزش ابتدايي 47676 

ايجرود /محل خدمت ايجرود -زنجان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان پرديس فاطمة الزهراء(س)  2 زن آموزش ابتدايي 47677 
ايجرود /محل خدمت زنجان ناحيه يك -الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان پرديس بنت  1 زن آموزش كودكان استثنايي 47687 

ايجرود /محل خدمت زنجان ناحيه دو - شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي زنجان پرديس  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47689 
سمنان مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت ميامي آموزش زيست شناسي 41576 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

شاهرود، ميامي/محل خدمت ميامي 1 زن آموزش زيست شناسي 41577 
آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز 

سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت مهدي شهر 1 زن آموزش زيست شناسي 41578 
شاهرود، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

ميامي/محل خدمت ميامي 1 مرد آموزش شيمي 41579 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

شاهرود، ميامي/محل خدمت ميامي 1 زن آموزش شيمي 41580 
(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان 

سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت مهدي شهر 1 زن آموزش شيمي 41581 
پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سرخه 1 مرد آموزش ابتدايي 47690 

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت مهدي شهر 2 مرد آموزش ابتدايي 47691 
پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سمنان 4 مرد آموزش ابتدايي 47692 

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت اميرآباد 1 مرد آموزش ابتدايي 47693 
پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت دامغان 2 مرد آموزش ابتدايي 47694 

پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت آرادان 1 مرد آموزش ابتدايي 47695 
پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار 2 مرد آموزش ابتدايي 47696 

رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت ميامي پرديس شهيد 3 مرد آموزش ابتدايي 47697 
پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بسطام 2 مرد آموزش ابتدايي 47698 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بيارجمندپرديس شهيد رجايي سمنان/  1 مرد آموزش ابتدايي 47699 
پرديس شهيد رجايي سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت شاهرود 5 مرد آموزش ابتدايي 47700 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت آرادانپرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/  1 زن آموزش ابتدايي 47701 
پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار 2 زن آموزش ابتدايي 47702 
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تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

فصل دوم76 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

سمنان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت اميرآباد 1 زن آموزش ابتدايي 47703 

سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت دامغانپرديس فاطمة الزهراء(س)  2 زن آموزش ابتدايي 47704 
پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت ميامي 3 زن آموزش ابتدايي 47705 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بسطام پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت 2 زن آموزش ابتدايي 47706 
پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت بيارجمند 1 زن آموزش ابتدايي 47707 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت شاهرودپرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت  4 زن آموزش ابتدايي 47708 
پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سرخه 1 زن آموزش ابتدايي 47709 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت مهدي شهرپرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/  2 زن آموزش ابتدايي 47710 
پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سمنان 7 زن آموزش ابتدايي 47711 

سيستان وبلوچستان استانمخصوص داوطلبان 
1 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت بنجار آموزش زيست شناسي 41582 

هيرمند/محل خدمت زابلپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز،  1 مرد آموزش زيست شناسي 41583 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند 1 مرد آموزش زيست شناسي 41584 

شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 مرد آموزش زيست شناسي 41585 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سوران 1 مرد آموزش زيست شناسي 41586 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت  1 مرد آموزش زيست شناسي 41587 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنت 1 مرد آموزش زيست شناسي 41588 

بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارپرديس شهيد  1 مرد آموزش زيست شناسي 41589 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري 1 مرد شناسي آموزش زيست 41590 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارك 1 مرد آموزش زيست شناسي 41591 

نيكشهرپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت  1 مرد آموزش زيست شناسي 41592 
يك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران ن

شهر/محل خدمت ايرانشهر 2 مرد آموزش زيست شناسي 41593 
داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با 

شهر/محل خدمت بزمان 1 مرد آموزش زيست شناسي 41594 
آهوران نيك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و 

شهر/محل خدمت بمپور 1 مرد آموزش زيست شناسي 41595 
يك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران ن

شهر/محل خدمت دلگان 1 مرد آموزش زيست شناسي 41596 
مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس شهيد بهشتي 

شهر/محل خدمت راسك 1 مرد آموزش زيست شناسي 41597 
فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، 

شهر/محل خدمت سرباز 1 مرد آموزش زيست شناسي 41598 
يك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران ن

شهر/محل خدمت فنوج 1 مرد آموزش زيست شناسي 41599 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد هاشمي

نيك شهر/محل خدمت بزمان 1 زن آموزش زيست شناسي 41600 
ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد هاشمي

نيك شهر/محل خدمت بمپور 1 زن آموزش زيست شناسي 41601 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد هاشمي

خدمت دلگاننيك شهر/محل  1 زن آموزش زيست شناسي 41602 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد هاشمي

نيك شهر/محل خدمت سرباز 1 زن آموزش زيست شناسي 41603 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نژاد مشهد/ اولويت پرديس شهيد هاشمي

نيك شهر/محل خدمت الشار 1 زن آموزش زيست شناسي 41604 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالقپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41605 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوانپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش زيست شناسي 41606 
نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41607 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش زيست شناسي 41608 

شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت بم پشت پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 1 مرد آموزش شيمي 41609 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان 1 مرد آموزش شيمي 41610 

داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنتپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با  1 مرد آموزش شيمي 41611 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار 1 مرد آموزش شيمي 41612 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياريپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت  1 مرد آموزش شيمي 41613 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارك 1 مرد آموزش شيمي 41614 

مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهرپرديس شهيد بهشتي  1 مرد آموزش شيمي 41615 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروز 1 مرد آموزش شيمي 41616 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند 1 مرد آموزش شيمي 41617 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش 1 مرد آموزش شيمي 41618 
شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك  پرديس

شهر/محل خدمت ايرانشهر 1 مرد آموزش شيمي 41619 
سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور،

شهر/محل خدمت بمپور 1 مرد آموزش شيمي 41620 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد هاشمي

نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر 1 زن آموزش شيمي 41621 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد هاشمي

نيك شهر/محل خدمت بمپور 1 زن آموزش شيمي 41622 
ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد هاشمي

نيك شهر/محل خدمت راسك 1 زن آموزش شيمي 41623 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاشپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41624 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهكنژاد مشهد/ پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41625 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامونپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41626 
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فصل دوم77 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

سيستان وبلوچستان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت بم پشتپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41627 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41628 
قصرقند/محل خدمت نيكشهرنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41629 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آبادپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41630 

سيستان و بلوچستان/محل خدمت كنارك استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41631 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنت 2 زن آموزش ابتدايي 47722 

شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  4 زن آموزش ابتدايي 47723 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري 8 زن آموزش ابتدايي 47724 

داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با  6 زن آموزش ابتدايي 47725 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارك 7 زن آموزش ابتدايي 47726 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت نيكشهرپرديس رسالت زاهدان/ اولويت  3 زن آموزش ابتدايي 47727 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

شهر/محل خدمت ايرانشهر 4 زن آموزش ابتدايي 47728 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

شهر/محل خدمت بزمان 2 زن آموزش ابتدايي 47729 
ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

شهر/محل خدمت بمپور 2 زن آموزش ابتدايي 47730 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

شهر/محل خدمت دلگان 7 زن آموزش ابتدايي 47731 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

شهر/محل خدمت راسك 7 زن آموزش ابتدايي 47732 
ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

شهر/محل خدمت سرباز 8 زن آموزش ابتدايي 47733 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

شهر/محل خدمت فنوج 6 زن آموزش ابتدايي 47734 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

شهر/محل خدمت الشار 2 زن آموزش ابتدايي 47735 
خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاشپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  5 زن آموزش ابتدايي 47736 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوه 3 زن آموزش ابتدايي 47737 
آبادپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوك  3 زن آموزش ابتدايي 47738 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت بنجار 2 زن آموزش ابتدايي 47739 
هيرمند/محل خدمت زهكپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز،  2 زن آموزش ابتدايي 47740 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروز 2 زن آموزش ابتدايي 47741 
هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامونپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك،  2 زن آموزش ابتدايي 47742 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند 6 زن آموزش ابتدايي 47743 
شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت بم پشتپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  3 زن آموزش ابتدايي 47744 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالق 2 زن آموزش ابتدايي 47745 
بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوانپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان  5 زن آموزش ابتدايي 47746 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سوران 6 زن آموزش ابتدايي 47747 
داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستانپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با  7 زن آموزش ابتدايي 47748 

1پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه  2 زن آموزش ابتدايي 47749 
2بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه  پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 2 زن آموزش ابتدايي 47750 

پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت عشاير 4 زن آموزش ابتدايي 47751 
نصرت آبادپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت  4 زن آموزش ابتدايي 47752 

1پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه  1 مرد آموزش ابتدايي 47753 
2پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت زاهدان .ناحيه  1 مرد آموزش ابتدايي 47754 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت عشاير 6 مرد آموزش ابتدايي 47755 
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آباد 6 مرد آموزش ابتدايي 47756 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت بم پشت 4 مرد آموزش ابتدايي 47757 
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت جالق 3 مرد ابتداييآموزش  47758 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان 8 مرد آموزش ابتدايي 47759 
و سوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب 7 مرد آموزش ابتدايي 47760 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان 8 مرد آموزش ابتدايي 47761 
نيمروز، هيرمند/محل خدمت بنجار پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، 1 مرد آموزش ابتدايي 47762 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك 3 مرد آموزش ابتدايي 47763 
شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروزپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  3 مرد آموزش ابتدايي 47764 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامون 2 مرد آموزش ابتدايي 47765 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمندپرديس شهيد مطهري زاهدان/  7 مرد آموزش ابتدايي 47766 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش 7 مرد آموزش ابتدايي 47767 
زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوهپرديس شهيد مطهري  4 مرد آموزش ابتدايي 47768 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوك آباد 4 مرد آموزش ابتدايي 47769 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنتپرديس شهيد مطهري زاهدان/  3 مرد آموزش ابتدايي 47770 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار 5 مرد آموزش ابتدايي 47771 
شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياريپرديس  12 مرد آموزش ابتدايي 47772 

پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقند 6 مرد آموزش ابتدايي 47773 
پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارك 8 مرد آموزش ابتدايي 47774 

قصرقند/محل خدمت نيكشهرپرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر،  4 مرد آموزش ابتدايي 47775 
 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر 4 مرد آموزش ابتدايي 47776 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ 
نيك شهر/محل خدمت بزمان 2 مرد آموزش ابتدايي 47777 

بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 
نيك شهر/محل خدمت بمپور 2 مرد آموزش ابتدايي 47778 
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تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

فصل دوم78 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

سيستان وبلوچستان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت 

نيك شهر/محل خدمت دلگان 7 مرد آموزش ابتدايي 47779 
الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي 

نيك شهر/محل خدمت راسك 12 مرد آموزش ابتدايي 47780 
 پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

نيك شهر/محل خدمت سرباز 10 مرد آموزش ابتدايي 47781 
مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد 

نيك شهر/محل خدمت فنوج 7 مرد آموزش ابتدايي 47782 
باز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد مطهري زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سر

نيك شهر/محل خدمت الشار 3 مرد آموزش ابتدايي 47783 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سوران 1 زن آموزش تربيت بدني 47799 

با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستانپرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش  1 زن آموزش تربيت بدني 47800 
پرديس رسالت زاهدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك 

شهر/محل خدمت سرباز 1 زن تربيت بدنيآموزش  47805 
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش 1 مرد آموزش تربيت بدني 47811 

پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار 1 مرد آموزش تربيت بدني 47816 
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري 1 مرد آموزش تربيت بدني 47817 

نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كناركپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك،  1 مرد آموزش تربيت بدني 47819 
نيك  پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران

شهر/محل خدمت راسك 1 مرد آموزش تربيت بدني 47825 
الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارپرديس فاطمة  1 زن آموزش كودكان استثنايي 47847 

فارس مخصوص داوطلبان استان
1 زن  آباده طشك -ني ريز  -خدمت استهبانپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل  آموزش زيست شناسي 41632 

شيبكوه-ششده و قره بالغ  -پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت فسا 1 زن آموزش زيست شناسي 41633 
داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با 

كوار -بيضا - سپيدان-خرامه-زرقان-خدمت ارژن 1 زن آموزش زيست شناسي 41634 
كوار، مرودشت/محل  پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز،

كامفيروز -درودزن - خدمت مرودشت  1 زن آموزش زيست شناسي 41635 
 -پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده 

مشهد مرغاب - خرم بيد - پاسارگاد  1 زن آموزش زيست شناسي 41636 
 -ميمند-پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد

فراشبند -قيرو كارزين 1 زن آموزش زيست شناسي 41637 
-جويم  - بيرم - اوز-المرد، مهر/محل خدمت الرستان پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش،

خنج -گراش  1 زن آموزش زيست شناسي 41638 
عالمرودشت -اشكنان  - پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد 

گله دار -مهر  - 1 زن آموزش زيست شناسي 41639 
-قايميه - جره وباالده-پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت كازرون

كوهمره نودان- كنارتخته خشت وكمارج 1 زن آموزش زيست شناسي 41640 
خفر -داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرمپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم،  1 زن آموزش زيست شناسي 41641 

زرين  - پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب 
فرگ -دشت  1 زن آموزش زيست شناسي 41642 

 - اوز-اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستانپرديس شهيد باهنر شيراز/ 
خنج -گراش - جويم  -بيرم 1 زن آموزش زيست شناسي 41643 

خفر -جهرمپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت  1 مرد آموزش زيست شناسي 41644 
زرين  -پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب 

فرگ -دشت  2 مرد آموزش زيست شناسي 41645 
 -اوز- شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستانپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

خنج -گراش - جويم  -بيرم 1 مرد آموزش زيست شناسي 41646 
-قايميه - جره وباالده-پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت كازرون

كوهمره نودان- وكمارجكنارتخته خشت  1 مرد آموزش زيست شناسي 41647 
آباده طشك -ني ريز  - پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت استهبان 2 مرد آموزش زيست شناسي 41648 

شيبكوه-ششده و قره بالغ  -شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت فسا پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 1 مرد آموزش زيست شناسي 41649 
-اشكنان  - پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد 

-گله دار -مهر  -عالمرودشت  2 مرد شناسي آموزش زيست 41650 
 -ميمند- پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد

فراشبند -قيرو كارزين 1 مرد آموزش زيست شناسي 41651 
 -اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

مشهد مرغاب - خرم بيد - پاسارگاد  2 مرد آموزش زيست شناسي 41652 
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل 

كوار -بيضا - سپيدان-خرامه-زرقان-ارژنخدمت  4 مرد آموزش زيست شناسي 41653 
فارس/محل خدمت عشايري استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد رجايي شيراز/  1 مرد آموزش زيست شناسي 41654 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت 
كوار -بيضا - سپيدان-خرامه- زرقان- ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت ارژن 1 مرد آموزش شيمي 41655 

شهرستانهاي سپيدان، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
ارسنجان - ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت سروستان  1 مرد آموزش شيمي 41656 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، 
كامفيروز -درودزن -شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت مرودشت  ارسنجان، خرامه، سروستان، 1 مرد آموزش شيمي 41657 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، 
سده-بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت اقليد 1 مرد آموزش شيمي 41658 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، 
فراشبند - قيرو كارزين -ميمند-فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد 1 مرد آموزش شيمي 41659 

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، پرديس شهيد چمران تهران 
آباده طشك -ني ريز  - ني ريز/محل خدمت استهبان 1 مرد آموزش شيمي 41660 

داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با 
شيبكوه-ششده و قره بالغ  -ني ريز/محل خدمت فسا 1 مرد آموزش شيمي 41661 
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فارس مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم،  پرديس شهيد

كوهمره نودان- كنارتخته خشت وكمارج-قايميه - جره وباالده-كازرون، ممسني/محل خدمت كازرون 1 مرد آموزش شيمي 41662 
عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم،  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش

ماهورميالتي ، رستم-دشمن زياري-كازرون، ممسني/محل خدمت ممسني 1 مرد آموزش شيمي 41663 
شهرستانهاي جهرم، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

خفر -داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرم 1 مرد آموزش شيمي 41664 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، 

خنج -گراش -جويم  - بيرم - اوز-داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستان 1 مرد آموزش شيمي 41665 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

خفر -جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرم 1 زن آموزش شيمي 41666 
اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) 

فرگ - زرين دشت  - جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب  1 زن آموزش شيمي 41667 
اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي 

كوهمره نودان-كنارتخته خشت وكمارج- قايميه -جره وباالده-رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت كازرون 1 زن آموزش شيمي 41668 
اوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با د

- گله دار -مهر  -عالمرودشت -اشكنان  -خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد  1 زن آموزش شيمي 41669 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

شيبكوه-ششده و قره بالغ  -ريز/محل خدمت فسااستهبان، فسا، ني  1 زن آموزش شيمي 41670 
سده-فارس/محل خدمت اقليد استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41671 

كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب 
كوهمره نودان- كنارتخته خشت وكمارج-قايميه - جره وباالده-كازرون، ممسني/محل خدمت كازرون 6 زن آموزش ابتدايي 47849 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت 
ماهورميالتي ، رستم-دشمن زياري-كازرون، ممسني/محل خدمت ممسني 4 زن آموزش ابتدايي 47850 

پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، 
آباده طشك -ني ريز  - ريز/محل خدمت استهبانفسا، ني  7 زن آموزش ابتدايي 47852 

پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، 
شيبكوه- ششده و قره بالغ  -فسا، ني ريز/محل خدمت فسا 5 زن ابتداييآموزش  47853 

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل 
كوار -بيضا - سپيدان-خرامه-زرقان-خدمت ارژن 16 زن آموزش ابتدايي 47854 

بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
ارسنجان -خدمت سروستان  6 زن آموزش ابتدايي 47855 

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل 
كامفيروز -درودزن - خدمت مرودشت  7 زن آموزش ابتدايي 47856 

پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، 
فراشبند - قيرو كارزين -ميمند-فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد 6 زن آموزش ابتدايي 47857 

پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، 
خنج - گراش -جويم  - بيرم - اوز-گراش، المرد، مهر/محل خدمت الرستان 2 زن آموزش ابتدايي 47858 

آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز 
-گله دار - مهر  -عالمرودشت - اشكنان  -گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد  4 زن آموزش ابتدايي 47859 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت 
مشهد مرغاب - خرم بيد -پاسارگاد  - آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده  7 زن آموزش ابتدايي 47860 

شهرستانهاي اقليد، پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
سده- آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت اقليد 4 زن آموزش ابتدايي 47861 

پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، 
سرچهان - ت بوانات آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدم 2 زن آموزش ابتدايي 47862 

پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، 
خفر -داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرم 8 زن آموزش ابتدايي 47863 

(محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم،  پرديس شهيد باهنر شيراز
فرگ - زرين دشت  - داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب  9 زن آموزش ابتدايي 47864 

ويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، پرديس شهيد باهنر شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري (س)كازرون)/ اول
خنج -گراش -جويم  - بيرم - اوز-داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستان 8 زن آموزش ابتدايي 47865 

داراب،  پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم،
خفر -زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرم 4 مرد آموزش ابتدايي 47866 

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، 
فرگ -زرين دشت  -زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب  15 مرد آموزش ابتدايي 47867 

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، 
خنج - گراش -جويم  -بيرم -اوز- زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستان 4 مرد آموزش ابتدايي 47868 

شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، پرديس شهيد رجايي 
خنج - گراش -جويم  - بيرم - اوز-گراش، المرد، مهر/محل خدمت الرستان 3 مرد آموزش ابتدايي 47869 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ 
-گله دار - مهر  -عالمرودشت - اشكنان  -گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد  6 مرد آموزش ابتدايي 47870 

ند، پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشب
فراشبند - قيرو كارزين -ميمند-فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد 11 مرد آموزش ابتدايي 47871 

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، 
مشهد مرغاب -خرم بيد - پاسارگاد  -خدمت آباده  بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل 6 مرد آموزش ابتدايي 47872 

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، 
سده-بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت اقليد 4 مرد ابتداييآموزش  47873 

پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، 
سرچهان -بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت بوانات  2 مرد آموزش ابتدايي 47874 

آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز 
آباده طشك -ني ريز  - ني ريز/محل خدمت استهبان 6 مرد آموزش ابتدايي 47875 

شهرستانهاي استهبان، فسا، پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شيبكوه-ششده و قره بالغ  -ني ريز/محل خدمت فسا 6 مرد آموزش ابتدايي 47876 



126          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

فصل دوم80 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

فارس مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل پرديس شهيد رجايي 

كوار -بيضا - سپيدان-خرامه-زرقان-خدمت ارژن 16 مرد آموزش ابتدايي 47877 
خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، 

ارسنجان -خدمت سروستان  3 مرد آموزش ابتدايي 47878 
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل 

كامفيروز -درودزن - خدمت مرودشت  11 مرد ابتداييآموزش  47879 
فارس/محل خدمت عشايري مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استانپرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/  9 مرد آموزش ابتدايي 47880 

داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم، پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با 
كوهمره نودان- كنارتخته خشت وكمارج-قايميه - جره وباالده-كازرون، ممسني/محل خدمت كازرون 9 مرد آموزش ابتدايي 47881 

 پرديس شهيد رجايي شيراز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي اقليد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رستم،
ماهورميالتي ، رستم-دشمن زياري-كازرون، ممسني/محل خدمت ممسني 7 مرد آموزش ابتدايي 47882 

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، پرديس بنت 
كوار -بيضا -سپيدان-خرامه-زرقان-مرودشت/محل خدمت ارژن 1 زن آموزش تربيت بدني 47887 

-الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآبادپرديس بنت 
فراشبند -قيرو كارزين - ميمند 1 زن آموزش تربيت بدني 47888 

جويم  - بيرم - اوز-داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت الرستانپرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با 
خنج - گراش - 1 مرد آموزش تربيت بدني 47895 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
كوهمره نودان-كنارتخته خشت وكمارج-قايميه -جره وباالده-كازرون، ممسني/محل خدمت كازرونشهرستانهاي رستم،  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47903 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
كوار - بيضا -سپيدان- خرامه-زرقان-، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت ارژنشهرستانهاي سپيدان، ارسنجان 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47904 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
كامفيروز - درودزن -ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل خدمت مرودشت شهرستانهاي سپيدان،  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47905 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
مشهد مرغاب - خرم بيد - پاسارگاد  -بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده شهرستانهاي اقليد، آباده،  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47906 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
آباده طشك -ني ريز  - خدمت استهبان شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47911 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شيبكوه- ششده و قره بالغ  -شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت فسا 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47912 

پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
خفر -شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جهرم 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47913 

اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول 
فرگ -زرين دشت  -شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47914 

آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز (محل تحصيل مركز 
خنج - گراش -جويم  -بيرم -اوز- شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستان 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47915 

قزوين مخصوص داوطلبان استان
آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز 

1 مرد  خدمت البرز آموزش زيست شناسي 41672 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل 

خدمت تاكستان 1 مرد آموزش زيست شناسي 41673 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل 

خدمت اسفرورين 1 مرد آموزش زيست شناسي 41674 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ 

1خدمت قزوين ناحيه  1 مرد آموزش زيست شناسي 41675 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت طارم سفلي 1 زن آموزش زيست شناسي 41676 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوجپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت  1 زن آموزش زيست شناسي 41677 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهرا 1 زن آموزش زيست شناسي 41678 

داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت خرمدشتپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با  1 زن آموزش زيست شناسي 41679 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورين 1 زن آموزش زيست شناسي 41680 

شهرستان تاكستان/محل خدمت ضياءآبادپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 زن آموزش زيست شناسي 41681 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان 1 زن آموزش زيست شناسي 41682 

البرز/محل خدمت البرزپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  1 زن آموزش زيست شناسي 41683 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورين 1 مرد آموزش شيمي 41684 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيك 1 مرد شيمي آموزش 41685 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج 1 مرد آموزش شيمي 41686 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت شال 1 مرد آموزش شيمي 41687 
تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل پرديس نسيبه تهران (محل 

خدمت بوئين زهرا 1 زن آموزش شيمي 41688 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل 

شالخدمت  1 زن آموزش شيمي 41689 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج 1 زن آموزش شيمي 41690 

بومي شهرستان قزوين/محل خدمت  پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان
1قزوين ناحيه  1 زن آموزش شيمي 41691 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان 1 زن آموزش شيمي 41692 
عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت ضياءآبادپرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش  1 زن آموزش شيمي 41693 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت خرمدشت 1 زن آموزش شيمي 41694 
قزوين/محل خدمت استان قزوين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41695 

الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيك پرديس بنت 3 زن آموزش ابتدايي 47918 
الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت ضياءآباد بنتپرديس  3 زن آموزش ابتدايي 47919 

الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورين پرديس بنت 3 زن آموزش ابتدايي 47920 
قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت خرمدشتالهدي صدر  پرديس بنت 3 زن آموزش ابتدايي 47921 
الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل خدمت البرز پرديس بنت 4 زن آموزش ابتدايي 47922 
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فصل دوم81 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

قزوين مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا  كدرشته   عنوان رشته

محل
الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان پرديس بنت 5 زن آموزش ابتدايي 47923 
داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت بوئين زهراالهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با  پرديس بنت 4 زن آموزش ابتدايي 47924 
الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج پرديس بنت 2 زن آموزش ابتدايي 47925 
بويين زهرا /محل خدمت شالالهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  پرديس بنت 3 زن آموزش ابتدايي 47926 
2الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه  پرديس بنت 1 زن آموزش ابتدايي 47927 
رودبارالموتالهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت  پرديس بنت 1 زن آموزش ابتدايي 47928 
1الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه  پرديس بنت 4 زن آموزش ابتدايي 47929 
الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت طارم سفلي پرديس بنت 1 زن آموزش ابتدايي 47930 
الهدي صدر قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت رودبارشهرستان پرديس بنت 1 زن آموزش ابتدايي 47931 

1پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه  3 مرد آموزش ابتدايي 47932 
2پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه  1 مرد آموزش ابتدايي 47933 
پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت طارم سفلي 2 مرد آموزش ابتدايي 47934 

قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت رودبارالموتپرديس شهيد رجايي  2 مرد آموزش ابتدايي 47935 
پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت رودبارشهرستان 2 مرد آموزش ابتدايي 47936 

داوطلبان بومي شهرستان آوج /محل خدمت آوج پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با 3 مرد آموزش ابتدايي 47937 
پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا /محل خدمت شال 2 مرد آموزش ابتدايي 47938 

/محل خدمت بوئين زهراپرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بويين زهرا  5 مرد آموزش ابتدايي 47939 
پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان البرز/محل خدمت البرز 4 مرد آموزش ابتدايي 47940 

پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت ضياءآباد 2 مرد آموزش ابتدايي 47941 
پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت خرمدشت 2 مرد آموزش ابتدايي 47942 
پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت تاكستان 2 مرد آموزش ابتدايي 47943 

شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آبيك/محل خدمت آبيكپرديس  3 مرد آموزش ابتدايي 47944 
پرديس شهيد رجايي قزوين/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تاكستان/محل خدمت اسفرورين 2 مرد آموزش ابتدايي 47945 

قماستان مخصوص داوطلبان 
1 مرد  1قم/محل خدمت قم .ناحيه  شهرپرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي  آموزش زيست شناسي 41696 

2/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان/  1 مرد آموزش زيست شناسي 41697 
3/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان/  1 مرد آموزش زيست شناسي 41698 
4/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان/  1 مرد آموزش زيست شناسي 41699 

1/محل خدمت قم .ناحيه  قم شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/  1 زن آموزش زيست شناسي 41700 
2/محل خدمت قم .ناحيه  قم شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/  1 زن آموزش زيست شناسي 41701 
3/محل خدمت قم .ناحيه  قم شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/  1 زن آموزش زيست شناسي 41702 
4/محل خدمت قم .ناحيه  قم شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/  1 زن آموزش زيست شناسي 41703 

1/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي اله طالقاني قم (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمدني قم)/ پرديس آيت 10 مرد آموزش ابتدايي 47958 
2/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي اله طالقاني قم (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمدني قم)/ پرديس آيت 10 مرد آموزش ابتدايي 47959 
3/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي اله طالقاني قم (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمدني قم)/ پرديس آيت 10 مرد آموزش ابتدايي 47960 
4/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي اله طالقاني قم (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمدني قم)/ پرديس آيت 10 مرد آموزش ابتدايي 47961 

1/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس حضرت معصومه(س) قم/  8 زن آموزش ابتدايي 47962 
2/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس حضرت معصومه(س) قم/  8 زن آموزش ابتدايي 47963 
3/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس حضرت معصومه(س) قم/  8 زن آموزش ابتدايي 47964 
4/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس حضرت معصومه(س) قم/  8 زن آموزش ابتدايي 47965 

1/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان/  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47972 
2/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان/  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47973 
3/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان/  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47974 
4/محل خدمت قم .ناحيه قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان/  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 47975 

/محل خدمت قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ 
1قم .ناحيه  1 زن آموزش كودكان استثنايي 47976 

/محل خدمت قم  شهربان بومي مخصوص داوطلپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ 
2قم .ناحيه  1 زن آموزش كودكان استثنايي 47977 

/محل خدمت قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ 
3قم .ناحيه  1 زن آموزش كودكان استثنايي 47978 

/محل خدمت قم  شهرمخصوص داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ 
4قم .ناحيه  1 زن آموزش كودكان استثنايي 47979 

كردستان مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقزپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  آموزش زيست شناسي 41704 

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت موچش 1 مرد آموزش زيست شناسي 41705 
سنندج، كامياران/محل خدمت كالترزانپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  1 مرد آموزش زيست شناسي 41706 

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت سروآباد 1 مرد آموزش زيست شناسي 41707 
شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانهپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 زن آموزش زيست شناسي 41708 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقز 1 زن آموزش زيست شناسي 41709 
مريوان، سروآباد/محل خدمت سروآبادپرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  1 زن آموزش زيست شناسي 41710 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقز 1 مرد آموزش شيمي 41711 
داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با 

خدمت سقز 1 زن آموزش شيمي 41712 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، 

سروآباد/محل خدمت مريوان 1 زن آموزش شيمي 41713 
تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، پرديس نسيبه تهران (محل 

كامياران/محل خدمت موچش 1 زن آموزش شيمي 41714 
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كردستان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانهپرديس بنت  4 زن آموزش ابتدايي 47980 
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقزپرديس بنت  3 زن آموزش ابتدايي 47981 
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت زيويهپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 47982 
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت مريوانپرديس بنت  3 زن آموزش ابتدايي 47983 
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت سروآبادپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 47984 
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت قروهپرديس بنت  4 زن آموزش ابتدايي 47985 

الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت دهگالنبنت پرديس  2 زن آموزش ابتدايي 47986 
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت سريش آبادپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 47987 
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت بيجارپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 47988 
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت ديواندرهپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 47989 
1الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه پرديس بنت  7 زن آموزش ابتدايي 47991 
2الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه پرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47992 
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت موچشپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47993 
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كالترزانپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47994 
الهدي صدر سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كاميارانپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 47995 

1پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه  3 مرد آموزش ابتدايي 47996 
2پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه  4 مرد آموزش ابتدايي 47997 

پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت موچش 2 مرد آموزش ابتدايي 47998 
پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كالترزان 2 مرد آموزش ابتدايي 47999 
پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت كامياران 2 مرد آموزش ابتدايي 48000 

پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت بيجار 2 مرد آموزش ابتدايي 48001 
پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت ديواندره 3 مرد آموزش ابتدايي 48002 

شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، ديواندره/محل خدمت كرانيپرديس  1 مرد آموزش ابتدايي 48003 
پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت قروه 2 مرد آموزش ابتدايي 48004 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت دهگالن پرديس شهيد مدرس سنندج/ 2 مرد آموزش ابتدايي 48005 
پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت سريش آباد 1 مرد آموزش ابتدايي 48006 

با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت مريوان پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش 5 مرد آموزش ابتدايي 48007 
پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، سروآباد/محل خدمت سروآباد 4 مرد آموزش ابتدايي 48008 

داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانهپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با  5 مرد آموزش ابتدايي 48009 
پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقز 4 مرد آموزش ابتدايي 48010 

بانه، سقز/محل خدمت زيويهپرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  2 مرد آموزش ابتدايي 48011 
پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانه 1 مرد آموزش تربيت بدني 48012 
داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه،  پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با

سقز/محل خدمت سقز 1 زن آموزش تربيت بدني 48018 
پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانه 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 48027 

كرمان مخصوص داوطلبان استان
1 زن  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت ريگانپرديس شهيد باهنر شيراز/  آموزش زيست شناسي 41715 

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت ارزوئيه 1 زن آموزش زيست شناسي 41716 
باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجانپرديس شهيد  1 زن آموزش زيست شناسي 41717 

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت رودبار 1 زن شناسيآموزش زيست  41718 
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت كهنوج 1 زن آموزش زيست شناسي 41719 

عنبرآبادپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت  1 زن آموزش زيست شناسي 41720 
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجان 1 زن آموزش زيست شناسي 41721 

سيرجانپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت  1 مرد آموزش زيست شناسي 41722 
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت زرند 1 مرد آموزش زيست شناسي 41723 

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت كوهبنان 1 مرد آموزش زيست شناسي 41724 
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت راين 1 مرد آموزش زيست شناسي 41725 

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت جيرفت 1 مرد آموزش زيست شناسي 41726 
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت رودبار 1 مرد آموزش زيست شناسي 41727 

فهرج، ريگان/محل خدمت نرماشير پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، 1 مرد آموزش زيست شناسي 41728 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت رودبار 1 مرد آموزش شيمي 41729 

بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت كهنوجپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 مرد آموزش شيمي 41730 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت كشكوئيه 1 مرد آموزش شيمي 41731 

داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت جيرفت پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با 1 مرد آموزش شيمي 41732 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابك 1 مرد آموزش شيمي 41733 

سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  1 مرد آموزش شيمي 41734 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجانپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41735 
كوهبنان/محل خدمت زرندنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41736 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت چترودپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41737 
راورنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41738 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت نوقپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41739 
منوجان/محل خدمت فاريابنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41740 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت نرماشيرپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41741 
ارزوييه، بافت، رابر، سيرجان، جيرفت، رودبارجنوب، عنبرآباد، نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد هاشمي

فارياب، قلعه گنج، منوجان، كهنوج، بم، ريگان، فهرج، نرماشير/محل خدمت عشايري كرمان 1 زن آموزش شيمي 41742 
آبادكرمان/محل خدمت عنبر استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41743 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر، سيرجان، جيرفت، رودبارجنوب، 
عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، منوجان، كهنوج، بم، ريگان، فهرج، نرماشير/محل خدمت عشايري كرمان 4 مرد آموزش ابتدايي 48029 
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كرمان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
ريگان/محل خدمت بم پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، 1 مرد آموزش ابتدايي 48030 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت ريگان 5 مرد آموزش ابتدايي 48031 
شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت فهرجپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  4 مرد آموزش ابتدايي 48032 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت نرماشير 4 مرد آموزش ابتدايي 48033 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت انار پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ 1 مرد آموزش ابتدايي 48034 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان 4 مرد آموزش ابتدايي 48035 
طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت كشكوئيهپرديس خواجه نصير الدين  2 مرد آموزش ابتدايي 48036 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت نوق 4 مرد آموزش ابتدايي 48037 
نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت ارزوئيهپرديس خواجه  2 مرد آموزش ابتدايي 48038 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت بافت 1 مرد ابتداييآموزش  48039 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت رابر 1 مرد آموزش ابتدايي 48040 

گنج، كهنوج، منوجان/محل پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه 
خدمت رودبار 6 مرد آموزش ابتدايي 48041 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل 
خدمت فارياب 2 مرد آموزش ابتدايي 48042 

كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل پرديس خواجه نصير الدين طوسي 
خدمت قلعه گنج 4 مرد آموزش ابتدايي 48043 

منوجان/محل پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، 
خدمت كهنوج 3 مرد آموزش ابتدايي 48044 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل 
خدمت منوجان 2 مرد آموزش ابتدايي 48045 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت بردسيرپرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت  2 مرد آموزش ابتدايي 48046 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجان 5 مرد آموزش ابتدايي 48047 

كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت زرندپرديس خواجه نصير الدين طوسي  3 مرد آموزش ابتدايي 48048 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت كوهبنان 2 مرد آموزش ابتدايي 48049 

الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت چترودپرديس خواجه نصير  1 مرد آموزش ابتدايي 48050 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت راور 2 مرد آموزش ابتدايي 48051 

نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت راينپرديس خواجه  1 مرد آموزش ابتدايي 48052 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت شهداد 1 مرد آموزش ابتدايي 48053 

خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت گلبافپرديس  2 مرد آموزش ابتدايي 48054 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت ماهان 2 مرد آموزش ابتدايي 48055 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت جيرفت 2 مرد آموزش ابتدايي 48056 
پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت عنبرآباد 1 مرد ابتداييآموزش  48057 

پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابك 2 مرد آموزش ابتدايي 48058 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت جيرفت 1 زن آموزش ابتدايي 48059 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت عنبرآباد 1 زن آموزش ابتدايي 48060 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت چترود 1 زن آموزش ابتدايي 48061 
شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت راورپرديس  2 زن آموزش ابتدايي 48062 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت راين 1 زن آموزش ابتدايي 48063 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت شهدادپرديس شهيد باهنر كرمان/  2 زن آموزش ابتدايي 48064 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت گلباف 1 زن آموزش ابتدايي 48065 
داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت ماهانپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با  1 زن آموزش ابتدايي 48066 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت زرند 3 زن آموزش ابتدايي 48067 
شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت كوهبنانپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  2 زن آموزش ابتدايي 48068 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت بردسير 2 زن آموزش ابتدايي 48069 
سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجانپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  4 زن آموزش ابتدايي 48070 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت انار 1 زن آموزش ابتدايي 48071 
انار/محل خدمت رفسنجانپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان،  3 زن آموزش ابتدايي 48072 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت كشكوئيه 1 زن آموزش ابتدايي 48073 
خدمت نوقپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل  2 زن آموزش ابتدايي 48074 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت ارزوئيه 2 زن آموزش ابتدايي 48075 
بافت پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت 1 زن آموزش ابتدايي 48076 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت رابر 1 زن آموزش ابتدايي 48077 
كهنوج، منوجان/محل خدمت رودبارپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج،  5 زن آموزش ابتدايي 48078 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت فارياب 2 زن آموزش ابتدايي 48079 
بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت قلعه گنجپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان  2 زن آموزش ابتدايي 48080 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت كهنوج 2 زن آموزش ابتدايي 48081 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت منوجان 2 زن آموزش ابتدايي 48082 

پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بم 2 زن آموزش ابتدايي 48083 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت ريگان 4 زن آموزش ابتدايي 48084 

فهرجپرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت  2 زن آموزش ابتدايي 48085 
پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت نرماشير 2 زن آموزش ابتدايي 48086 

سيرجان، جيرفت، رودبارجنوب، عنبرآباد، پرديس شهيد باهنر كرمان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر، 
فارياب، قلعه گنج، منوجان، كهنوج، بم، ريگان، فهرج، نرماشير/محل خدمت عشايري كرمان 2 زن آموزش ابتدايي 48087 

كرمانشاه مخصوص داوطلبان استان
2 مرد  1كرمانشاه .ناحيه پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت  آموزش زيست شناسي 41744 

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت حميل 1 مرد آموزش زيست شناسي 41745 
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تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

فصل دوم84 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

كرمانشاه مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش  كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم آباد 1 مرد آموزش زيست شناسي 41746 

جوانرود/محل خدمت جوانرودپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  1 مرد آموزش زيست شناسي 41747 
پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت گهواره 1 مرد آموزش زيست شناسي 41748 
پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان روانسر/محل خدمت روانسر 1 مرد آموزش زيست شناسي 41749 

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گيالنغرب 1 مرد آموزش زيست شناسي 41750 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان روانسر/محل خدمت روانسر 1 زن زيست شناسيآموزش  41751 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت گهواره 1 زن آموزش زيست شناسي 41752 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان جوانرود/محل خدمت جوانرود 1 زن آموزش زيست شناسي 41753 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت حميل 1 مرد آموزش شيمي 41754 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت ماهيدشت 1 مرد آموزش شيمي 41755 

1تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس عالمه اميني  2 مرد آموزش شيمي 41756 
1كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41757 

1شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس  4 مرد آموزش ابتدايي 48116 
2پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه  6 مرد آموزش ابتدايي 48117 

3شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس  5 مرد آموزش ابتدايي 48118 
پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت ماهيدشت 1 مرد آموزش ابتدايي 48119 

كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت هرسين پرديس شهيد رجايي 2 مرد آموزش ابتدايي 48120 
پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت بيستون 2 مرد آموزش ابتدايي 48121 

داوطلبان بومي شهرستان كنگاور/محل خدمت كنگاورپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با  2 مرد آموزش ابتدايي 48122 
پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم آباد 4 مرد آموزش ابتدايي 48123 

شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت حميلپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 مرد آموزش ابتدايي 48124 
پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/محل خدمت ثالث باباجاني 2 مرد آموزش ابتدايي 48125 

شهرستان پاوه/محل خدمت پاوه (اورامانات )پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 مرد آموزش ابتدايي 48126 
پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت باينگان 1 مرد آموزش ابتدايي 48128 

جوانرود/محل خدمت جوانرودپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  3 مرد آموزش ابتدايي 48129 
پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب 3 مرد آموزش ابتدايي 48130 

سنقركلياييپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/محل خدمت  2 مرد آموزش ابتدايي 48131 
پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان روانسر/محل خدمت روانسر 2 مرد آموزش ابتدايي 48132 

پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت كرندغرب 1 مرد ابتداييآموزش  48133 
پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت گهواره 2 مرد آموزش ابتدايي 48134 
پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت صحنه 1 مرد آموزش ابتدايي 48135 

رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت دينورپرديس شهيد  2 مرد آموزش ابتدايي 48136 
پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قصرشيرين/محل خدمت قصرشيرين 2 مرد آموزش ابتدايي 48137 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گيالنغربپرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت  3 مرد آموزش ابتدايي 48138 
پرديس شهيد رجايي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گواور 2 مرد آموزش ابتدايي 48139 

بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گيالنغربپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان  2 زن آموزش ابتدايي 48140 
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان گيالنغرب/محل خدمت گواور 1 زن آموزش ابتدايي 48141 

قصرشيرين/محل خدمت قصرشيرينپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  1 زن آموزش ابتدايي 48142 
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت هرسين 2 زن آموزش ابتدايي 48143 
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هرسين/محل خدمت بيستون 1 زن آموزش ابتدايي 48144 
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان روانسر/محل خدمت روانسر 2 زن آموزش ابتدايي 48145 
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت صحنه 2 زن آموزش ابتدايي 48146 

صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان صحنه/محل خدمت دينور پرديس شهيد 1 زن آموزش ابتدايي 48147 
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب 3 زن آموزش ابتدايي 48148 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سنقر/محل خدمت سنقركلياييپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت  2 زن آموزش ابتدايي 48149 
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت كرندغرب 1 زن آموزش ابتدايي 48150 

شهرستان داالهو/محل خدمت گهوارهپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 زن آموزش ابتدايي 48151 
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان جوانرود/محل خدمت جوانرود 2 زن آموزش ابتدايي 48152 

خدمت ثالث باباجانيپرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث باباجاني/محل  1 زن آموزش ابتدايي 48153 
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت پاوه (اورامانات ) 2 زن آموزش ابتدايي 48154 

پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت نوسود 1 زن آموزش ابتدايي 48155 
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پاوه/محل خدمت باينگان 1 زن آموزش ابتدايي 48156 

پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم آباد 3 زن آموزش ابتدايي 48157 
پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت حميل 1 زن آموزش ابتدايي 48158 

پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كنگاور/محل خدمت كنگاور 2 زن آموزش ابتدايي 48159 
1صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس شهيد  6 زن آموزش ابتدايي 48160 

2پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه  5 زن آموزش ابتدايي 48161 
3صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس شهيد  7 زن آموزش ابتدايي 48162 

پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت ماهيدشت 1 زن آموزش ابتدايي 48163 
2اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه پرديس شهيد مدرس سنندج/  1 مرد آموزش تربيت بدني 48165 

3پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه  1 مرد آموزش تربيت بدني 48166 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان داالهو/محل خدمت كرندغربپرديس شهيد مدرس سنندج/  1 مرد آموزش تربيت بدني 48169 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ثالث 
باباجاني/محل خدمت ثالث باباجاني 1 زن بدنيآموزش تربيت  48172 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
1كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه  1 زن آموزش تربيت بدني 48174 

1كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس بنت  2 زن آموزش كودكان استثنايي 48177 
1پرديس شهيد مدرس سنندج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه  2 مرد آموزش كودكان استثنايي 48184 
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فصل دوم85 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  كهگيلويه وبويراحمد مخصوص داوطلبان استان
ظرفيت جنس  پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا  كدرشته   عنوان رشته

محل
1 مرد  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشت آموزش زيست شناسي 41758 

اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) 
بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج 1 زن آموزش زيست شناسي 41759 

شهرستانهاي گچساران، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
باشت/محل خدمت گچساران 1 مرد آموزش شيمي 41760 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشت 1 زن آموزش شيمي 41761 

كهگيلويه و بويراحمد/محل خدمت ياسوج استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41762 
پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهمئي/محل خدمت بهمئي 2 مرد آموزش ابتدايي 48185 

پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت لوداب 3 مرد آموزش ابتدايي 48186 
پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت مارگون 2 مرد آموزش ابتدايي 48187 

شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوجپرديس  6 مرد آموزش ابتدايي 48188 
پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت عشاير 2 مرد آموزش ابتدايي 48189 

ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت دناپرديس شهيد  3 مرد آموزش ابتدايي 48190 
پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشت 2 مرد آموزش ابتدايي 48191 

ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت چرامپرديس شهيد  1 مرد آموزش ابتدايي 48192 
پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت چاروسا 2 مرد آموزش ابتدايي 48193 

شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت ديشموك پرديس 2 مرد آموزش ابتدايي 48194 
پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت لنده 1 مرد آموزش ابتدايي 48195 
پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت گچساران 3 مرد آموزش ابتدايي 48196 

پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت باشت 2 مرد آموزش ابتدايي 48197 
شهيد ايزدپناه ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، بويراحمد، دنا/محل خدمت عشايرپرديس  1 مرد آموزش ابتدايي 48198 

پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت گچساران 4 زن آموزش ابتدايي 48199 
ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت باشتپرديس كوثر  2 زن آموزش ابتدايي 48200 

پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشت 2 زن آموزش ابتدايي 48201 
داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت چرام پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با 1 زن آموزش ابتدايي 48202 

پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت چاروسا 1 زن آموزش ابتدايي 48203 
شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت ديشموك پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 1 زن آموزش ابتدايي 48204 

پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت لنده 1 زن آموزش ابتدايي 48205 
بهمئي/محل خدمت بهمئيپرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  1 زن آموزش ابتدايي 48206 

پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت مارگون 1 زن آموزش ابتدايي 48208 
پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج 8 زن آموزش ابتدايي 48209 

پرديس كوثر ياسوج/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت دنا 1 زن آموزش ابتدايي 48211 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 48219 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج 1 زن آموزش كودكان استثنايي 48223 

گلستان مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت مينودشتپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش  آموزش زيست شناسي 41763 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت علي آباد 1 مرد آموزش زيست شناسي 41764 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت گميشان 1 مرد آموزش زيست شناسي 41765 

گز، گميشان/محل خدمت گرگانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر  1 مرد آموزش زيست شناسي 41766 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس 1 مرد آموزش زيست شناسي 41767 

داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي
خدمت گرگان 1 زن آموزش زيست شناسي 41768 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، 
مينودشت/محل خدمت راميانراميان، علي آباد،  1 مرد آموزش شيمي 41769 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد 
كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گاليكش 1 مرد آموزش شيمي 41770 

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال،  پرديس شهيد چمران تهران
گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت كردكوي 1 مرد آموزش شيمي 41771 

گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت كاللهنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41772 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووسپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41773 
داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت مراوه تپهنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41774 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت آزادشهرپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41775 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت راميانشهيد هاشميپرديس  1 زن آموزش شيمي 41776 
گلستان/محل خدمت گنبدكاووس استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد صنايع مبلمانمهندسي  41777 

اي گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اله خامنهپرديس آيت
آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت آزادشهر 8 مرد آموزش ابتدايي 48225 

مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اي گرگان (محل تحصيل اله خامنهپرديس آيت
آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت راميان 2 مرد آموزش ابتدايي 48226 
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گلستان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل  كدرشته   عنوان رشته

محل
اي گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اله خامنهپرديس آيت

آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت علي آباد 3 مرد آموزش ابتدايي 48227 

گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اي اله خامنهپرديس آيت
آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت مينودشت 2 مرد آموزش ابتدايي 48228 

تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل  اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان،اله خامنهپرديس آيت
خدمت آق قال 3 مرد آموزش ابتدايي 48229 

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل اله خامنهپرديس آيت
خدمت بندرتركمن 2 مرد آموزش ابتدايي 48230 

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خامنهاله پرديس آيت
خدمت بندرگز 1 مرد آموزش ابتدايي 48231 

گميشان/محل اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، اله خامنهپرديس آيت
خدمت كردكوي 1 مرد آموزش ابتدايي 48232 

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل اله خامنهپرديس آيت
خدمت گرگان 12 مرد آموزش ابتدايي 48233 

داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل اي گرگان/ اولويت پذيرش با اله خامنهپرديس آيت
خدمت گميشان 2 مرد آموزش ابتدايي 48234 

اي گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد اله خامنهپرديس آيت
مراوه تپه/محل خدمت كاللهكاووس، گاليكش، كالله،  5 مرد آموزش ابتدايي 48235 

اي گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد اله خامنهپرديس آيت
كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گاليكش 3 مرد آموزش ابتدايي 48236 

اي گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد اله خامنهآيتپرديس 
كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس 9 مرد آموزش ابتدايي 48237 

تي گنبد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد اي گرگان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشاله خامنهپرديس آيت
كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت مراوه تپه 4 مرد آموزش ابتدايي 48238 

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت كالله 3 زن آموزش ابتدايي 48239 
پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گاليكش 2 زن آموزش ابتدايي 48240 

گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، 
گنبدكاووس 12 زن آموزش ابتدايي 48241 

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت مراوه تپه 3 زن آموزش ابتدايي 48242 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل  پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت

خدمت آق قال 5 زن آموزش ابتدايي 48243 

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل 
خدمت بندرتركمن 2 زن آموزش ابتدايي 48244 

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل 
خدمت بندرگز 1 زن آموزش ابتدايي 48245 

قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق 
خدمت كردكوي 2 زن آموزش ابتدايي 48246 

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل 
خدمت گرگان 18 زن آموزش ابتدايي 48247 

خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل پرديس امام 
خدمت گميشان 2 زن آموزش ابتدايي 48248 

خدمت آزادشهرپرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل  5 زن آموزش ابتدايي 48249 
پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت راميان 2 زن آموزش ابتدايي 48250 

آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت علي آبادپرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  3 زن آموزش ابتدايي 48251 
پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت مينودشت 3 زن آموزش ابتدايي 48252 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل اي گرگان/ اله خامنهپرديس آيت
خدمت گرگان 1 مرد آموزش تربيت بدني 48261 

اي گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت اله خامنهپرديس آيت
گنبدكاووس 2 مرد آموزش تربيت بدني 48264 

پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت 
گنبدكاووس 1 زن آموزش تربيت بدني 48268 

شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل پرديس امام خميني(ره) گرگان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
خدمت گرگان 1 زن آموزش تربيت بدني 48272 

گيالن مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل خدمت آستانه اشرفيه شناسيآموزش زيست  41778 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت آستارا 1 مرد آموزش زيست شناسي 41779 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/محل خدمت تالش 1 مرد شناسيآموزش زيست  41780 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت صومعه سرا 1 مرد آموزش زيست شناسي 41781 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت ماسال و شاندرمن 1 مرد آموزش زيست شناسي 41782 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت عمارلو 1 مرد آموزش زيست شناسي 41783 
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گيالن مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل  كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت شفت 1 مرد آموزش زيست شناسي 41784 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت فومن 1 مرد آموزش زيست شناسي 41785 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت الهيجان 1 مرد آموزش زيست شناسي 41786 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت بندرانزلي 1 مرد آموزش زيست شناسي 41787 

1ناحيه-پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت 2 مرد آموزش زيست شناسي 41788 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت سنگر 1 مرد آموزش زيست شناسي 41789 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت كوچصفهان 1 مرد آموزش زيست شناسي 41790 
2ناحيه-اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشتپرديس عالمه اميني تبريز/  2 مرد آموزش زيست شناسي 41791 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، 
كياشهر/محل خدمت بندركياشهر 1 زن شناسيآموزش زيست  41792 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رودبار 1 زن آموزش زيست شناسي 41793 
خدمت بندرانزلي پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل 1 مرد آموزش شيمي 41794 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق 
شهرستان طوالش/محل خدمت حويق 1 زن آموزش شيمي 41795 

گيالن/محل خدمت استان گيالن استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41796 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت آستارا 3 مرد آموزش ابتدايي 48293 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت حويقپرديس امام علي(ع) رشت/  2 مرد آموزش ابتدايي 48294 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل خدمت آستانه اشرفيه 1 مرد آموزش ابتدايي 48295 

علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل خدمت بندركياشهر پرديس امام 1 مرد آموزش ابتدايي 48296 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/محل خدمت تالش 7 مرد آموزش ابتدايي 48297 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت شفتپرديس امام علي(ع) رشت/  2 مرد آموزش ابتدايي 48298 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت فومن 3 مرد آموزش ابتدايي 48299 

بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رحمت آباد و بلوكاتپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 مرد آموزش ابتدايي 48300 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رودبار 1 مرد آموزش ابتدايي 48301 

رودبار/محل خدمت عمارلوپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  1 مرد آموزش ابتدايي 48302 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت تولمات 1 مرد آموزش ابتدايي 48303 

سرا/محل خدمت صومعه سراپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه  3 مرد آموزش ابتدايي 48304 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت ماسال و شاندرمن 3 مرد آموزش ابتدايي 48305 

انزلي، رضوانشهر/محل خدمت بندرانزليپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر  2 مرد آموزش ابتدايي 48306 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهر 3 مرد آموزش ابتدايي 48307 

رودسر/محل خدمت چابكسرپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  1 مرد آموزش ابتدايي 48308 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رحيم آباد 1 مرد آموزش ابتدايي 48309 

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رودسر 1 مرد ابتداييآموزش  48310 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت كالچاي 1 مرد آموزش ابتدايي 48311 

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت اتاق ور 1 مرد آموزش ابتدايي 48312 
علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت املش پرديس امام 2 مرد آموزش ابتدايي 48313 

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت لنگرود 2 مرد آموزش ابتدايي 48315 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت ديلمانپرديس امام علي(ع) رشت/  1 مرد آموزش ابتدايي 48316 

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت رودبنه 1 مرد آموزش ابتدايي 48317 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت سياهكلپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت  2 مرد آموزش ابتدايي 48318 

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت الهيجان 3 مرد آموزش ابتدايي 48319 
داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت خمامپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با  1 مرد آموزش ابتدايي 48321 

1ناحيه-پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت 7 مرد آموزش ابتدايي 48322 
2ناحيه-رشتپرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت  5 مرد آموزش ابتدايي 48323 

پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت سنگر 2 مرد آموزش ابتدايي 48324 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت كوچصفهان 1 مرد آموزش ابتدايي 48325 
پرديس امام علي(ع) رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت لشت نشاء 1 مرد آموزش ابتدايي 48326 

الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت خمامپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48328 
1ناحيه- با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرشپرديس بنت  5 زن آموزش ابتدايي 48329 
2ناحيه- الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشتپرديس بنت  4 زن آموزش ابتدايي 48330 
رشت/محل خدمت سنگرالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48331 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت كوچصفهانپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48332 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت لشت نشاءپرديس بنت  1 زن ابتداييآموزش  48333 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت اتاق ورپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48334 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت املشپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48335 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت لنگرودپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 48337 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت چابكسرپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48338 
رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رحيم آباد الهدي صدرپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48339 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودسر/محل خدمت رودسرپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48340 
بومي شهرستان رودسر/محل خدمت كالچاي الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبانپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48341 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت بندرانزليپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48342 
شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهرالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 48343 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت تولماتپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48344 
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فصل دوم88 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

گيالن مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل  كدرشته   عنوان رشته

محل
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت صومعه سراپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 48345 
داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه سرا/محل خدمت ماسال و شاندرمنالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با پرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 48346 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رحمت آباد و بلوكاتپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48347 
با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رودبار الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرشپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48348 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت عمارلوپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48349 
شفت، فومن/محل خدمت شفتالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 48350 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت فومنپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 48351 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طوالش/محل خدمت تالشپرديس بنت  5 زن آموزش ابتدايي 48352 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت رودبنهپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48354 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت سياهكلپرديس بنت  1 زن ابتداييآموزش  48355 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت الهيجانپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 48356 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل خدمت آستانه اشرفيهپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48357 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل خدمت بندركياشهرپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48358 
خدمت آستارا الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محلپرديس بنت  2 زن آموزش ابتدايي 48359 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت حويقپرديس بنت  1 زن آموزش ابتدايي 48360 
2ناحيه- رشتالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت پرديس بنت  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48381 
الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آستانه اشرفيه، كياشهر/محل خدمت آستانه اشرفيهپرديس بنت  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48382 
شهرستانهاي الهيجان، سياهكل/محل خدمت الهيجانالهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس بنت  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48384 

  لرستان مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد آموزش زيست شناسي 41797 

1پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  1 مرد آموزش زيست شناسي 41798 
2پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  1 مرد آموزش زيست شناسي 41799 

1پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  1 زن آموزش زيست شناسي 41800 
2دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد،  1 زن آموزش زيست شناسي 41801 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ززوماهرو 1 زن آموزش زيست شناسي 41802 
شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد،  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي

1دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  1 مرد آموزش شيمي 41803 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، 
2ت خرم آباد.ناحيه دوره/محل خدم 1 مرد آموزش شيمي 41804 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، 
اليگودرز، درود/محل خدمت سيالخور 1 مرد آموزش شيمي 41805 

تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل
پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت معموالن 1 زن آموزش شيمي 41806 

هرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي ش
ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد 1 زن آموزش شيمي 41807 

لرستان/محل خدمت اليگودرز استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41808 
مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي آباد (محل تحصيل اله كمالوند خرمپرديس آيت

شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ازنا 2 زن آموزش ابتدايي 48392 

وطلبان بومي آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با دااله كمالوند خرمپرديس آيت
شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز 5 زن آموزش ابتدايي 48394 

آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله كمالوند خرمپرديس آيت
خدمت بروجردشهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل  5 زن آموزش ابتدايي 48395 

آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله كمالوند خرمپرديس آيت
شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت دورود 3 زن آموزش ابتدايي 48396 

آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي خرماله كمالوند پرديس آيت
شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ززوماهرو 1 زن آموزش ابتدايي 48397 

آباد، دوره/محل خدمت پاپي (راه آهن )آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم اله كمالوند خرمپرديس آيت 1 زن آموزش ابتدايي 48400 
آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت چگنياله كمالوند خرمپرديس آيت 1 زن آموزش ابتدايي 48401 
1شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله كمالوند خرمپرديس آيت 4 زن آموزش ابتدايي 48402 
2آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه اله كمالوند خرمپرديس آيت 5 زن آموزش ابتدايي 48403 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت زاغه آباد/ اولويتاله كمالوند خرمپرديس آيت 1 زن آموزش ابتدايي 48404 
آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت عشايري لرستاناله كمالوند خرمپرديس آيت 2 زن آموزش ابتدايي 48405 
آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي خرماله كمالوند پرديس آيت

شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت پلدختر(مالوي ) 1 زن آموزش ابتدايي 48407 

بروجرد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) اله كمالوند خرمپرديس آيت
شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت رومشگان 1 زن آموزش ابتدايي 48408 

آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله كمالوند خرمپرديس آيت
ت، رومشگان/محل خدمت كوهدشتشهرستانهاي پلدختر، كوهدش 2 زن آموزش ابتدايي 48410 

آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله كمالوند خرمپرديس آيت
شهرستانهاي پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت معموالن 1 زن آموزش ابتدايي 48412 
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لرستان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله كمالوند خرمپرديس آيت

سلسله، دلفان/محل خدمت الشتر شهرستان 2 زن آموزش ابتدايي 48413 

آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي اله كمالوند خرمپرديس آيت
شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت كاكاوند 1 زن آموزش ابتدايي 48414 

آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب كبري(س) بروجرد)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي خرماله كمالوند پرديس آيت
شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت نورآباد(دلفان ) 1 زن آموزش ابتدايي 48415 

الشترپرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان سلسله، دلفان/محل خدمت  2 مرد آموزش ابتدايي 48416 
پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

سلسله، دلفان/محل خدمت كاكاوند 1 مرد آموزش ابتدايي 48417 

آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد (محل تحصيل مركز 
سلسله، دلفان/محل خدمت نورآباد(دلفان ) 2 مرد آموزش ابتدايي 48418 

شهرستانهاي پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت پلدختر(مالوي ) 1 مرد آموزش ابتدايي 48419 

پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت رومشگان 1 مرد آموزش ابتدايي 48420 

پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت كوهدشت 3 مرد آموزش ابتدايي 48422 

آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد (محل تحصيل مركز 
پلدختر، كوهدشت، رومشگان/محل خدمت معموالن 2 مرد آموزش ابتدايي 48424 

پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت پاپي (راه آهن ) ردم  1 آموزش ابتدايي 48426 
پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت چگني 2 مرد آموزش ابتدايي 48427 
1آباد.ناحيه پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم  6 مرد آموزش ابتدايي 48428 

2پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  7 مرد آموزش ابتدايي 48429 
آباد، دوره/محل خدمت زاغهپرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم  1 مرد آموزش ابتدايي 48430 

پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت عشايري لرستان 2 مرد آموزش ابتدايي 48431 
شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ازناپرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  4 مرد آموزش ابتدايي 48433 

پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اشترينان 1 مرد آموزش ابتدايي 48434 
(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد

ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز 7 مرد آموزش ابتدايي 48435 

رش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذي
ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد 7 مرد آموزش ابتدايي 48436 

پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
خدمت دورود ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل 4 مرد آموزش ابتدايي 48437 

پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت ززوماهرو 1 مرد آموزش ابتدايي 48438 

خرم آباد (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس عالمه طباطبائي 
ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت سيالخور 1 مرد آموزش ابتدايي 48439 

اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرزپرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد،  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48449 
پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد 1 زن آموزش كودكان استثنايي 48450 

1داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48452 
2پرديس زينب كبري(س) اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48453 

2چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم آباد.ناحيه پرديس شهيد  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 48459 
پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت اليگودرز 1 مرد كودكان استثناييآموزش  48460 
پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 48461 

مازندران مخصوص داوطلبان استان
شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 

1 مرد  الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت محمودآباد آموزش زيست شناسي 41809 

بومي شهرستانهاي آمل،  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان
الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت آمل 1 مرد آموزش زيست شناسي 41810 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، 
1گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت ساري .ناحيه مياندرود، نكا، بهشهر،  1 مرد آموزش زيست شناسي 41811 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، 
بهشهرمياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت  1 مرد آموزش زيست شناسي 41812 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، 
2مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت ساري .ناحيه  1 مرد آموزش زيست شناسي 41813 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، 
مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت نكا 1 مرد آموزش زيست شناسي 41814 

شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي
شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابل 1 مرد آموزش زيست شناسي 41815 
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مازندران مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص  كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 

بابلسر/محل خدمت بابلسرشهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان  1 مرد آموزش زيست شناسي 41816 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
قائمشهرشهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت  1 مرد آموزش زيست شناسي 41817 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 
كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت عباس آباد 1 مرد آموزش زيست شناسي 41818 

شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، پرديس 
كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر 1 مرد آموزش زيست شناسي 41819 

شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنكابن 1 مرد آموزش زيست شناسي 41820 

تانهاي چالوس، كجور، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرس
نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر 1 زن آموزش زيست شناسي 41821 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، 
عباس آباد/محل خدمت عباس آبادنوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر،  1 زن آموزش زيست شناسي 41822 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، 
نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنكابن 1 زن آموزش زيست شناسي 41823 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، 
جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابل 1 زن آموزش زيست شناسي 41824 

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، پرديس نسيبه تهران 
محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت آمل 1 زن آموزش زيست شناسي 41825 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت 
نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت نكا 1 زن آموزش زيست شناسي 41826 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، 
2بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت ساري .ناحيه نكا،  1 زن آموزش زيست شناسي 41827 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، 
بهشهرنكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت  1 زن آموزش زيست شناسي 41828 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، 
1نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت ساري .ناحيه  1 زن آموزش زيست شناسي 41829 

چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل،  پرديس شهيد
الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت آمل 1 مرد آموزش شيمي 41830 

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي 
الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت الريجان 1 مرد آموزش شيمي 41831 

آمل، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت چمستان 1 مرد آموزش شيمي 41832 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، 
نگه/محل خدمت نكامياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردا 1 مرد آموزش شيمي 41833 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت جويبار 1 مرد آموزش شيمي 41834 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي شرقي 1 مرد آموزش شيمي 41835 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابل 1 مرد آموزش شيمي 41836 

تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، پرديس شهيد چمران تهران (محل 
2مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت ساري .ناحيه  1 مرد آموزش شيمي 41837 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ 
مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خدمت بهشهر 1 مرد آموزش شيمي 41838 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
هر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت قائمشهرش 1 مرد آموزش شيمي 41839 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 
رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهركجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن،  1 مرد آموزش شيمي 41840 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، 
نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر 1 زن آموزش شيمي 41841 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، 
نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس 1 زن آموزش شيمي 41842 

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت 
جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابل 1 زن آموزش شيمي 41843 

بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت قائمشهر 1 زن آموزش شيمي 41844 

 پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر،
جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي غربي 1 زن آموزش شيمي 41845 
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فصل دوم91 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مازندران مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان،  پرديس

محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت الريجان 1 زن آموزش شيمي 41846 

/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)
محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت محمودآباد 1 زن آموزش شيمي 41847 

الريجان، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، 
محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت نور 1 زن آموزش شيمي 41848 

مازندران/محل خدمت سوادكوه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41849 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت 

1خدمت ساري .ناحيه  5 مرد آموزش ابتدايي 48463 

چهاردانگه/محل پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، 
2خدمت ساري .ناحيه  5 مرد آموزش ابتدايي 48464 

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل 
خدمت بهشهر 4 مرد آموزش ابتدايي 48467 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت 
خدمت گلوگاه 2 مرد آموزش ابتدايي 48468 

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل 
خدمت مياندرود 2 مرد آموزش ابتدايي 48469 

دمت نكاپرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل خ 4 مرد آموزش ابتدايي 48470 
شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت آمل 8 مرد آموزش ابتدايي 48471 

شهرستانهاي آمل، الريجان، پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت بلده 2 مرد آموزش ابتدايي 48472 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، 
بلده، چمستان، نور/محل خدمت محمودآبادمحمودآباد، فريدون كنار،  2 مرد آموزش ابتدايي 48474 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، 
محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت چمستان 2 مرد ابتداييآموزش  48475 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، 
محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت فريدونكنار 1 مرد آموزش ابتدايي 48476 

تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، پرديس دكتر شريعتي ساري (محل 
محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت نور 2 مرد آموزش ابتدايي 48477 

با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش 
شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابل 9 مرد آموزش ابتدايي 48478 

شهرستانهاي بابل، قائم پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابلسر 3 مرد آموزش ابتدايي 48479 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي شرقي 2 مرد آموزش ابتدايي 48480 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي غربيشهر، جويبار،  1 مرد آموزش ابتدايي 48481 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بهنميرشهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه  1 مرد آموزش ابتدايي 48482 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
شهرستان بابلسر/محل خدمت قائمشهر شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير 6 مرد آموزش ابتدايي 48483 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
ت جويبارشهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدم 3 مرد آموزش ابتدايي 48484 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت كياكال 1 مرد ابتداييآموزش  48485 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم 
شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت سوادكوه 2 مرد آموزش ابتدايي 48486 

دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم پرديس 
شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت شيرگاه 1 مرد آموزش ابتدايي 48487 

تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، پرديس دكتر شريعتي ساري (محل 
كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنكابن 3 مرد آموزش ابتدايي 48488 

با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس،  پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش
كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت رامسر 1 مرد آموزش ابتدايي 48489 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 
ردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت عباس آبادكجور، نوشهر، كال 1 مرد آموزش ابتدايي 48490 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 
كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر 3 مرد آموزش ابتدايي 48491 

پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 
كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس 2 مرد آموزش ابتدايي 48492 
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فصل دوم92 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مازندران استانمخصوص داوطلبان  ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس دكتر شريعتي ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 

كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت كالردشتكجور، نوشهر،  1 مرد آموزش ابتدايي 48494 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 
تنكابنكجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت  2 زن آموزش ابتدايي 48495 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، 
كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت رامسر 1 زن آموزش ابتدايي 48496 

الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، پرديس فاطمة 
كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت عباس آباد 1 زن آموزش ابتدايي 48497 

ت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي بن
كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر 2 زن آموزش ابتدايي 48498 

شهرستانهاي چالوس، پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس 2 زن آموزش ابتدايي 48499 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابلشهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار،  7 زن آموزش ابتدايي 48501 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابلسرشهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه،  2 زن آموزش ابتدايي 48502 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي شرقيشهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه  1 زن آموزش ابتدايي 48503 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بندپي غربيشهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي،  1 زن آموزش ابتدايي 48504 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بهنميرشهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ،  1 زن آموزش ابتدايي 48505 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شهرستان بابلسر/محل خدمت قائمشهرشهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير  5 زن آموزش ابتدايي 48506 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
بابلسر/محل خدمت جويبارشهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان  2 زن آموزش ابتدايي 48507 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
خدمت سوادكوهشهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل  2 زن آموزش ابتدايي 48509 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه (س) قايم شهر)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
شيرگاهشهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت  1 زن آموزش ابتدايي 48510 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، 
1چهاردانگه/محل خدمت ساري .ناحيه  4 زن آموزش ابتدايي 48511 

داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با 
2چهاردانگه/محل خدمت ساري .ناحيه  4 زن آموزش ابتدايي 48512 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، 
چهاردانگه/محل خدمت بهشهر 3 زن آموزش ابتدايي 48514 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، 
چهاردانگه/محل خدمت گلوگاه 1 زن آموزش ابتدايي 48515 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت 
چهاردانگه/محل خدمت مياندرود 1 زن آموزش ابتدايي 48516 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، 
چهاردانگه/محل خدمت نكا 3 زن آموزش ابتدايي 48517 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، 
الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت آمل 7 زن آموزش ابتدايي 48518 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، 
الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت بلده 1 زن آموزش ابتدايي 48519 

آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز 
الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت محمودآباد 2 زن آموزش ابتدايي 48521 

داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با 
الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت چمستان 1 زن آموزش ابتدايي 48522 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، 
اد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل خدمت فريدونكنارالريجان، محمودآب 1 زن آموزش ابتدايي 48523 

پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري (محل تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي آمل)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، 
خدمت نورالريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، نور/محل  1 زن آموزش ابتدايي 48524 

الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، محمودآباد، فريدون كنار، بلده، چمستان، پرديس بنت 
نور/محل خدمت آمل 1 زن آموزش كودكان استثنايي 48562 

بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس بنت 
بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابل 1 زن آموزش كودكان استثنايي 48564 

شمالي، سيمرغ، الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه پرديس بنت 
بخش بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت قائمشهر 1 زن آموزش كودكان استثنايي 48566 
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فصل دوم93 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

مازندران مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چالوس، كجور، نوشهر، كالردشت، تنكابن، رامسر، عباس آباد/محل  پرديس دكتر شريعتي ساري/

خدمت چالوس 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 48573 

شمالي، سيمرغ، بخش پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه 
بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابل 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 48574 

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش 
بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت بابلسر 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 48575 

پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بابل، قائم شهر، جويبار، سوادكوه، سوادكوه شمالي، سيمرغ، بخش 
بهنمير شهرستان بابلسر/محل خدمت قائمشهر 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 48578 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ساري، مياندرود، نكا، بهشهر، گلوگاه، دودانگه، چهاردانگه/محل پرديس دكتر شريعتي ساري/ 
2خدمت ساري .ناحيه  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 48579 

بلده، چمستان، نور/محل  پرديس دكتر شريعتي ساري/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آمل، الريجان، محمودآباد، فريدون كنار،
خدمت آمل 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 48583 

مركزي مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت تفرش آموزش زيست شناسي 41850 

اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت فراهانپرديس شهيد باهنر  1 مرد آموزش زيست شناسي 41851 
مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان/  1 مرد آموزش زيست شناسي 41852 
مركزي/محل خدمت نوبران استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان/  1 مرد آموزش زيست شناسي 41853 

2پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/محل خدمت اراك .ناحيه  1 مرد آموزش زيست شناسي 41854 
اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت شازند(سربند)پرديس شهيد باهنر  1 مرد آموزش زيست شناسي 41855 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
، محالت/محل خدمت محالتاراك، خمين، دليجان 1 زن آموزش زيست شناسي 41856 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
1اراك/محل خدمت اراك .ناحيه  1 زن آموزش زيست شناسي 41857 

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان 
2اراك/محل خدمت اراك .ناحيه  1 زن آموزش زيست شناسي 41858 

 استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ 
مركزي/محل خدمت زرنديه 1 زن آموزش زيست شناسي 41859 

مركزي/محل  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ 
خدمت زرنديه 1 مرد آموزش شيمي 41860 

شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اراك/محل پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي 
1خدمت اراك .ناحيه  1 مرد آموزش شيمي 41861 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، 
)خنداب، شازند/محل خدمت شازند(سربند 1 مرد آموزش شيمي 41862 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
1اراك/محل خدمت اراك .ناحيه  1 زن آموزش شيمي 41863 

رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد 
2اراك/محل خدمت اراك .ناحيه  1 زن آموزش شيمي 41864 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
محالت اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت 1 زن آموزش شيمي 41865 

مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41866 
مركزي/محل خدمت استاني استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس زينب كبري(س) اراك/  36 زن ابتداييآموزش  48586 

مركزي/محل خدمت استاني استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اراك/  36 مرد آموزش ابتدايي 48587 
پرديس شهيد باهنر اراك/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت فراهان 1 مرد تربيت بدنيآموزش  48591 

مركزي/محل خدمت خمين استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس زينب كبري(س) اراك/  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48599 
مركزي/محل خدمت خنداب استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس زينب كبري(س) اراك/  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48600 
مركزي/محل خدمت دليجان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس زينب كبري(س) اراك/  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48601 
مركزي/محل خدمت زرنديه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس زينب كبري(س) اراك/  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48602 
مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس زينب كبري(س) اراك/  2 زن آموزش كودكان استثنايي 48603 
مركزي/محل خدمت شازند(سربند) استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس زينب كبري(س) اراك/  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48604 
مركزي/محل خدمت كميجان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس زينب كبري(س) اراك/  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48606 
مركزي/محل خدمت محالت استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي پرديس زينب كبري(س) اراك/  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48607 

هرمزگان مخصوص داوطلبان استان
1 زن  پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت ميناب آموزش زيست شناسي 41867 

خدمت بشاگردپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل  1 زن آموزش زيست شناسي 41868 
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودان 1 زن آموزش زيست شناسي 41869 

جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودخانه پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، 1 زن آموزش زيست شناسي 41870 
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت خمير 1 زن آموزش زيست شناسي 41871 

بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت فينپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 زن آموزش زيست شناسي 41872 
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت بستك 1 زن آموزش زيست شناسي 41873 
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فصل دوم94 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

هرمزگان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/  كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت جناح 1 زن آموزش زيست شناسي 41874 

بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگهپرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  1 زن آموزش زيست شناسي 41875 
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي آباد/محل خدمت حاجي آباد 1 زن آموزش زيست شناسي 41876 

پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم 1 زن آموزش زيست شناسي 41877 
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب 1 زن آموزش زيست شناسي 41878 
پرديس شهيد باهنر شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت هرمز 1 زن آموزش زيست شناسي 41879 

شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت جاسكپرديس  1 مرد آموزش زيست شناسي 41880 
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت ميناب 1 مرد آموزش زيست شناسي 41881 

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت بشاگرد 1 مرد آموزش زيست شناسي 41882 
رودان، ميناب/محل خدمت رودانپرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك،  1 مرد آموزش زيست شناسي 41883 

پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم 1 مرد آموزش زيست شناسي 41884 
پرديس شهيد رجايي شيراز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگه 1 مرد آموزش زيست شناسي 41885 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگه 1 مرد آموزش شيمي 41886 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه يك 1 مرد آموزش شيمي 41887 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت جاسك 1 مرد آموزش شيمي 41888 

خدمت مينابپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل  1 مرد آموزش شيمي 41889 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت بشاگرد 1 مرد آموزش شيمي 41890 

سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودخانهپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك،  1 مرد آموزش شيمي 41891 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم 1 مرد آموزش شيمي 41892 

ميناب/محل خدمت سندركپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان،  1 مرد آموزش شيمي 41893 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهابپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41894 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت هرمزپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41895 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت مينابپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41896 
خدمت بشاگردنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41897 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت خميرپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41898 
بندرلنگهنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش شيمي 41899 

هرمزگان/محل خدمت پارسيان استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41900 
آبادپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي آباد/محل خدمت حاجي  2 مرد آموزش ابتدايي 48612 

پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت بستك 1 مرد آموزش ابتدايي 48613 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت جناح 1 مرد آموزش ابتدايي 48614 

پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/محل خدمت پارسيان 1 مرد آموزش ابتدايي 48615 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت شيبكوه 1 مرد آموزش ابتدايي 48616 

بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگهپرديس شهيد بهشتي  7 مرد آموزش ابتدايي 48617 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت كيش 1 مرد آموزش ابتدايي 48618 

با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه يكپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش  3 مرد آموزش ابتدايي 48619 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه دو 3 مرد آموزش ابتدايي 48620 

بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت خميرپرديس شهيد بهشتي  2 مرد آموزش ابتدايي 48621 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت فين 2 مرد آموزش ابتدايي 48622 

شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ابوموسيپرديس  1 مرد آموزش ابتدايي 48623 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت قشم 6 مرد آموزش ابتدايي 48624 

بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهابپرديس شهيد بهشتي  3 مرد آموزش ابتدايي 48625 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت هرمز 1 مرد آموزش ابتدايي 48626 

بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت جاسكپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان  8 مرد آموزش ابتدايي 48627 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت سيريك 3 مرد آموزش ابتدايي 48628 

بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت مينابپرديس شهيد بهشتي  5 مرد آموزش ابتدايي 48629 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت بشاگرد 9 مرد ابتدايي آموزش 48630 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودان 2 مرد آموزش ابتدايي 48631 

ميناب/محل خدمت رودخانهپرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان،  1 مرد آموزش ابتدايي 48632 
پرديس شهيد بهشتي بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت سندرك 2 مرد آموزش ابتدايي 48633 

شهرستان قشم/محل خدمت قشم پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 4 زن آموزش ابتدايي 48634 
پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قشم/محل خدمت شهاب 3 زن آموزش ابتدايي 48635 

شيبكوهپرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت  3 زن آموزش ابتدايي 48637 
پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بندرلنگه/محل خدمت بندرلنگه 4 زن آموزش ابتدايي 48638 
پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پارسيان/محل خدمت پارسيان 1 زن آموزش ابتدايي 48640 

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان حاجي آباد/محل خدمت حاجي آباد 2 زن آموزش ابتدايي 48641 
پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت بستك 1 زن ابتداييآموزش  48642 
پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بستك/محل خدمت جناح 1 زن آموزش ابتدايي 48643 

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه يك 3 زن آموزش ابتدايي 48644 
پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه دو 3 زن آموزش ابتدايي 48645 

خمير/محل خدمت خميرپرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي،  1 زن آموزش ابتدايي 48646 
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هرمزگان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت فينپرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 زن آموزش ابتدايي 48647 

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت جاسك 4 زن آموزش ابتدايي 48648 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت سيريكپرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/  6 زن آموزش ابتدايي 48649 

پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت ميناب 9 زن ابتداييآموزش  48650 
پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت بشاگرد 2 زن آموزش ابتدايي 48651 

سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودانپرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك،  1 زن آموزش ابتدايي 48652 
پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت رودخانه 1 زن آموزش ابتدايي 48653 

پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان، ميناب/محل خدمت سندركپرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس/ اولويت  1 زن آموزش ابتدايي 48654 
الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه يكپرديس بنت  1 زن آموزش تربيت بدني 48656 

الهدي صدر بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه دوبنت پرديس  1 زن آموزش تربيت بدني 48657 
پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه يك 1 مرد تربيت بدني آموزش 48660 
پرديس عالمه طباطبائي بوشهر/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندرعباس، ابوموسي، خمير/محل خدمت ناحيه دو 1 مرد آموزش تربيت بدني 48661 

ميناب/محل خدمت مينابپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشاگرد، جاسك، سيريك، رودان،  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 48670 
همدان مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت تويسركان آموزش زيست شناسي 41901 
بومي شهرستان مالير/محل خدمت سامنپرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 مرد آموزش زيست شناسي 41902 

پرديس شهيد رجايي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوند 1 مرد آموزش زيست شناسي 41903 
خدمت فامنين پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/محل 1 زن آموزش زيست شناسي 41904 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت مالير 1 زن آموزش زيست شناسي 41905 
پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت اللجين 1 زن آموزش زيست شناسي 41906 

پرديس عالمه طباطبائي اروميه/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد آباد/محل خدمت اسدآباد 1 زن آموزش زيست شناسي 41907 
پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد آباد/محل خدمت اسدآباد 1 مرد آموزش شيمي 41908 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت بهار 1 مرد آموزش شيمي 41909 
1پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه  1 مرد آموزش شيمي 41910 

تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت پرديس نسيبه تهران (محل 
1همدان.ناحيه  1 زن آموزش شيمي 41911 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل 
نخدمت تويسركا 1 زن آموزش شيمي 41912 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت مالير 1 زن آموزش شيمي 41913 
داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت رزنپرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با  1 زن آموزش شيمي 41914 

1همدان/محل خدمت همدان.ناحيه  استانشهرستانهاي مخصوص داوطلبان بومي تهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41915 
شهرستان رزن/محل خدمت رزنپرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  2 زن آموزش ابتدايي 48679 

پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت سردرود 1 زن آموزش ابتدايي 48680 
پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت قروه درجزين 1 زن ابتدايي آموزش 48681 
پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد آباد/محل خدمت اسدآباد 2 زن آموزش ابتدايي 48682 

پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت تويسركان 4 زن آموزش ابتدايي 48683 
باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت بهارپرديس شهيد  3 زن آموزش ابتدايي 48685 

پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت اللجين 1 زن آموزش ابتدايي 48686 
بومي شهرستان فامنين/محل خدمت فامنينپرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 زن آموزش ابتدايي 48687 

پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوند 2 زن آموزش ابتدايي 48688 
پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت خزل 3 زن آموزش ابتدايي 48689 
پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت مالير 2 زن آموزش ابتدايي 48690 
پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت سامن 3 زن آموزش ابتدايي 48691 

باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت جوكارپرديس شهيد  2 زن آموزش ابتدايي 48692 
پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت كبودراهنگ 3 زن آموزش ابتدايي 48693 

داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت گل تپهپرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با  1 زن آموزش ابتدايي 48694 
پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت قهاوند 1 زن آموزش ابتدايي 48695 

1خدمت همدان.ناحيه پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل  2 زن آموزش ابتدايي 48696 
2پرديس شهيد باهنر همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه  1 زن آموزش ابتدايي 48697 

پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت نهاوند 3 مرد آموزش ابتدايي 48698 
پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت خزل 4 مرد آموزش ابتدايي 48699 

پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت كبودراهنگ 3 مرد آموزش ابتدايي 48700 
شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت گل تپهپرديس  1 مرد آموزش ابتدايي 48701 

1پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه  1 مرد آموزش ابتدايي 48702 
2اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه پرديس شهيد مقصودي همدان/  1 مرد آموزش ابتدايي 48703 

پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فامنين/محل خدمت فامنين 3 مرد آموزش ابتدايي 48704 
بومي شهرستان مالير/محل خدمت مالير پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 2 مرد آموزش ابتدايي 48705 

پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت سامن 2 مرد آموزش ابتدايي 48706 
پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت جوكار 2 مرد آموزش ابتدايي 48707 
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  همدان مخصوص داوطلبان استان ادامه
ظرفيت جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت كدرشته   عنوان رشته

محل
پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت بهار 1 مرد آموزش ابتدايي 48708 

پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت اللجين 1 مرد آموزش ابتدايي 48709 
پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت تويسركان 2 مرد آموزش ابتدايي 48710 

شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان تويسركان/محل خدمت قلقلرودپرديس  2 مرد آموزش ابتدايي 48711 
پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسد آباد/محل خدمت اسدآباد 4 مرد آموزش ابتدايي 48712 

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت رزنپرديس شهيد مقصودي همدان/  3 مرد آموزش ابتدايي 48713 
پرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رزن/محل خدمت سردرود 2 مرد آموزش ابتدايي 48714 

رزن/محل خدمت قروه درجزينپرديس شهيد مقصودي همدان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  5 مرد آموزش ابتدايي 48715 
1الهدي صدر رشت/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه پرديس بنت  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48724 

  يزد مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  1بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان  آموزش زيست شناسي 41916 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت اردكان 1 مرد آموزش زيست شناسي 41917 
آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز 

ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت اردكان 1 زن آموزش زيست شناسي 41918 

ان پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست
2يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  1 زن آموزش زيست شناسي 41919 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
تفت، ابركوه/محل خدمت تفت 1 زن آموزش زيست شناسي 41920 

تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد،  پرديس شهيد چمران تهران (محل
بافق/محل خدمت بهاباد 1 مرد آموزش شيمي 41921 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، 
محل خدمت ابركوهابركوه/ 1 مرد آموزش شيمي 41922 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
تفت، ابركوه/محل خدمت ابركوه 1 زن آموزش شيمي 41923 

آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز 
بهاباد، بافق/محل خدمت بافق 1 زن آموزش شيمي 41924 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
خدمت بهاباد بهاباد، بافق/محل 1 زن آموزش شيمي 41925 

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت مهريز -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد مهندسي صنايع مبلمان 41926 
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافق 4 مرد آموزش ابتدايي 48727 
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بهاباد 3 مرد آموزش ابتدايي 48728 

پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت ابركوه 5 مرد آموزش ابتدايي 48729 
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت تفت 2 مرد آموزش ابتدايي 48730 
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت نير 2 مرد آموزش ابتدايي 48731 

پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت زارچپرديس شهيد  2 مرد آموزش ابتدايي 48732 
1پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  4 مرد آموزش ابتدايي 48733 

2داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با  4 مرد آموزش ابتدايي 48734 
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت خاتم 2 مرد آموزش ابتدايي 48735 

شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مروستپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  1 مرد آموزش ابتدايي 48736 
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مهريز 2 مرد آموزش ابتدايي 48737 

اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت اردكان پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، 3 مرد آموزش ابتدايي 48738 
پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت صدوق 1 مرد آموزش ابتدايي 48739 

شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت ميبدپرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  2 مرد آموزش ابتدايي 48740 
پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت زارچ 1 زن آموزش ابتدايي 48741 

1يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  4 زن آموزش ابتدايي 48742 
2پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  4 زن آموزش ابتدايي 48743 

خدمت خاتمپرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل  1 زن آموزش ابتدايي 48744 
پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مروست 1 زن آموزش ابتدايي 48745 
پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مهريز 2 زن آموزش ابتدايي 48746 

پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت اردكان 3 زن آموزش ابتدايي 48747 
اشكذر)/محل خدمت صدوقپرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق(  1 زن آموزش ابتدايي 48748 

پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت ميبد 2 زن آموزش ابتدايي 48749 
ابركوه/محل خدمت ابركوه پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، 5 زن آموزش ابتدايي 48750 

پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت تفت 2 زن آموزش ابتدايي 48751 
خدمت نيرپرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل  1 زن آموزش ابتدايي 48752 

پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافق 5 زن آموزش ابتدايي 48753 
پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بهاباد 2 زن آموزش ابتدايي 48754 

1پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  2 مرد آموزش تربيت بدني 48755 
2پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  2 مرد آموزش تربيت بدني 48756 

1نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس شهيد پاك  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 48760 
2پرديس شهيد پاك نژاد يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  1 مرد آموزش كودكان استثنايي 48761 

2يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه پرديس فاطمة الزهراء(س)  1 زن آموزش كودكان استثنايي 48763 
پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافق 1 زن آموزش كودكان استثنايي 48765 
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  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات شتهر
  تذكر خيلي مهم:

سسات در فصـل  ؤهاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته
(مندرج در سايت اين سازمان)  هادر بخش پيوست ،هر مؤسسهاز شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي و همچنين اين دفترچه راهنما  اول
  .مطلع گردندنيز 

تبريز -موسسه غير انتفاعي اسوه معاصر  -استان آذربايجان شرقي 

 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش  توضيحات
نيمسال كدرشته   عنوان رشته

مرد محل زن دوم اول

مرد   زن - 18 روانشناسي 38251 
تبريز -موسسه غير انتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  -شرقي استان آذربايجان 

مرد   زن - 18 روانشناسي 38252 
تبريز -موسسه غير انتفاعي ربع رشيدي  -استان آذربايجان شرقي 

مرد   زن - 60 ميكروبيولوژي 38051 
تبريز -موسسه غير انتفاعي رشديه  -استان آذربايجان شرقي 

مرد   زن - 60 ميكروبيولوژي 38052 
مرد زن - 18 روانشناسي 38253 

تبريز -موسسه غير انتفاعي سراج  -استان آذربايجان شرقي 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38254 

تبريز -موسسه غير انتفاعي علم و فنّاوري شمس  -استان آذربايجان شرقي 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38255 

تبريز -موسسه غير انتفاعي ميزان  -استان آذربايجان شرقي 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38256 

تبريز -موسسه غير انتفاعي نبي اكرم(ص)  -استان آذربايجان شرقي 
مرد   زن - 60 ميكروبيولوژي 38053 

مرد زن - 18 روانشناسي 38257 
اروميه -موسسه غير انتفاعي آفاق  -استان آذربايجان غربي 

مرد   زن - 60 ميكروبيولوژي 38054 
اروميه -موسسه غير انتفاعي صبا  -استان آذربايجان غربي 

مرد   زن - 60 ميكروبيولوژي 38055 
اصفهان -دانشگاه غير انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  -استان اصفهان 

مرد   زن - 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 38056 
مرد زن - 60 زيست فناوري 38057 
مرد زن - 18 حسابداري 38258 
مرد زن - 18 روانشناسي 38259 

اصفهان -دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي  -استان اصفهان 
مرد   زن - 18 مديريت بازرگاني 38260 

فوالد شهر اصفهان -موسسه غير انتفاعي امين  -استان اصفهان 
مرد   زن - 30 روانشناسي 38261 

اصفهان -انتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان موسسه غير  -استان اصفهان 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38262 

اصفهان -موسسه غير انتفاعي فرزانگان  -استان اصفهان 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38263 

اصفهان -موسسه غير انتفاعي نقش جهان  -استان اصفهان 
مرد   زن - 60 زيست فناوري 38058 

اصفهان -غير انتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا موسسه  -استان اصفهان 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38264 

موسسه غير انتفاعي رسام ( ويژه خواهران) ـ كرج -استان البرز 
  - زن - 18 حسابداري 38265 

- زن - 18 روانشناسي 38266 
- زن - 18 مديريت بازرگاني 38267 
- زن - 18 مديريت مالي 38268 

تهران -دانشگاه غير انتفاعي خاتم  -تهران استان 
مرد   زن - 18 حسابداري 38269 

مرد زن - 18 مديريت امور بانكي 38270 
تهران -دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ  -استان تهران 

مرد   زن - 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 38059 
مرد زن - 60 زيست فناوري 38060 
مرد زن - 60 ميكروبيولوژي 38061 
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تهران -دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ  -استان تهران  ادامه
 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش  توضيحات

نيمسال كدرشته   عنوان رشته
مرد محل زن دوم اول

مرد زن - 30 حسابداري 38271 
مرد زن - 18 روانشناسي 38272 
مرد زن - 18 گردشگري 38273 
مرد زن - 18 مديريت بازرگاني 38274 
مرد زن - 18 مديريت صنعتي 38275 
مرد زن - 18 مديريت فرهنگي هنري 38276 
مرد زن - 18 مديريت مالي 38277 

دانشگاه غير انتفاعي مذاهب اسالمي -استان تهران 
زن مرد  محل تحصيل واحد تهران - تحصيل رايگان  - 18 اديان و مذاهب 38278 

محل تحصيل واحد تهران - رايگان تحصيل  زن مرد - 18 تاريخ اسالم 38279 
محل تحصيل واحد تهران - تحصيل رايگان  زن مرد - 18 علوم قرآن و حديث 38280 
محل تحصيل واحد تهران - تحصيل رايگان  زن مرد - 18 فقه و حقوق امامي 38281 
محل تحصيل واحد تهران - تحصيل رايگان  زن مرد - 18 و حقوق حنفي فقه 38282 
محل تحصيل واحد تهران - تحصيل رايگان  زن مرد - 18 فقه و حقوق شافعي 38283 
محل تحصيل واحد تهران - تحصيل رايگان  زن مرد - 18 فلسفه و عرفان اسالمي 38284 

تهران -دانشكده غير انتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  -استان تهران 
  ها)مصاحبه (شرايط در بخش پيوستپذيرش با شرايط خاص و داراي 

ها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته
  مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد.)

زن - - 18 روانشناسي 38285 
زن - - 18 علوم تربيتي 38286 
زن - - 18 فقه و حقوق اسالمي 38287 

تهران -موسسه غير انتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  -استان تهران 
  - زن - 60 زيست فناوري 38062 

- زن - 60 ميكروبيولوژي 38063 
- زن - 18 مديريت صنعتي 38288 

واحد تهران)دماوند (محل تحصيل  -موسسه غير انتفاعي ارشاد  -استان تهران 
  - زن - 18 حسابداري 38289 

- زن - 18 مديريت بازرگاني 38290 
- زن - 18 مديريت صنعتي 38291 
- زن - 18 مديريت كسب و كارهاي كوچك 38292 
- زن - 18 مديريت مالي 38293 

دماوند -موسسه غير انتفاعي ارشاد  -استان تهران 
- مرد  محل تحصيل واحد دماوند - 18 حسابداري 38294 
محل تحصيل واحد دماوند - مرد - 18 مديريت بازرگاني 38295 
محل تحصيل واحد دماوند - مرد - 18 مديريت صنعتي 38296 

مشهد -موسسه غير انتفاعي علوم پزشكي وارستگان  -استان خراسان رضوي 
مرد   زن - 35 علوم آزمايشگاهي 38064 

مرد زن 35 - علوم آزمايشگاهي 38065 
مرد زن - 35 علوم تغذيه 38066 
مرد زن 35 - علوم تغذيه 38067 
مرد زن - 40 فناوري اطالعات سالمت 38068 

مشهد -دانشگاه غير انتفاعي امام رضا(ع)  -استان خراسان رضوي 
ها پس از پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته

اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق سايت 
ها اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد. براي اطالع از شرايط و ضوابط به بخش پيوست

  مراجعه شود)

- مرد - 12 مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد گرايش فقه و  38297 
- مرد - 12 كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد گرايش قرآن و حديث 38298 
زن - - 12 كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد گرايش فقه و مباني 

محل تحصيل خواهران پرديس رضوان - حقوق اسالمي 38299 

زن - - 12 كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد گرايش قرآن و 
محل تحصيل خواهران پرديس رضوان - حديث 38300 

مشهد -دانشگاه غير انتفاعي خيام  -استان خراسان رضوي 
مرد   زن - 18 حسابداري 38301 

مرد زن - 18 روانشناسي 38302 
مرد زن - 18 مديريت بازرگاني 38303 

مشهد -موسسه غير انتفاعي اقبال الهوري  -استان خراسان رضوي 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38304 

مشهد -موسسه غير انتفاعي بهار  -استان خراسان رضوي 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38305 

مشهد -موسسه غير انتفاعي بينالود  -استان خراسان رضوي 
مرد   زن - 18 حسابداري 38306 

مشهد -موسسه غير انتفاعي حكمت رضوي  -خراسان رضوي استان 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38307 

مشهد -موسسه غير انتفاعي حكيم طوس  -استان خراسان رضوي 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38308 

مشهد -موسسه غير انتفاعي خراسان  -استان خراسان رضوي 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38309 

مشهد -موسسه غير انتفاعي خردگرايان مطهر  -خراسان رضوي استان 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38310 

مشهد -موسسه غير انتفاعي سلمان  -استان خراسان رضوي 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38311 
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  مشهد –موسسه غير انتفاعي شانديز  -استان خراسان رضوي 
 ظرفيت پذيرش جنس پذيرش  توضيحات

نيمسال كدرشته   عنوان رشته
مرد محل زن دوم اول

مرد   زن - 18 روانشناسي 38312 
مشهد -موسسه غير انتفاعي كاويان  -استان خراسان رضوي 

مرد   زن - 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 38069 
مرد زن - 60 زيست فناوري 38070 
مرد زن - 18 روانشناسي 38313 

خوزستان -غير انتفاعي جهاد دانشگاهي موسسه  -استان خوزستان 
مرد   زن - 18 حسابداري 38314 

مرد زن - 18 روانشناسي 38315 
دانشگاه غير انتفاعي مذاهب اسالمي (محل تحصيل واحد زاهدان) -استان سيستان وبلوچستان 

زن مرد  تحصيل رايگان - 18 فقه و حقوق امامي 38316 
تحصيل رايگان زن مرد - 18 حقوق حنفي فقه و 38317 

شيراز -موسسه غير انتفاعي آپادانا  -استان فارس 
مرد   زن - 18 حسابداري 38318 

شيراز -موسسه غير انتفاعي حافظ  -استان فارس 
مرد   زن - 18 حسابداري 38319 

موسسه غير انتفاعي زند شيراز -استان فارس 
مرد   زن - 18 حسابداري 38320 

مرد زن - 18 روانشناسي 38321 
موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) -استان فارس 

  - زن - 18 روانشناسي 38322 
آبيك -دانشگاه غير انتفاعي دانش البرز  -استان قزوين 

مرد   زن - 60 زيست شناسي سلولي و مولكولي 38071 
مرد زن - 60 زيست فناوري 38072 
مرد زن - 20 مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)علوم و  38073 
مرد زن - 60 ميكروبيولوژي 38074 
مرد زن - 18 حسابداري 38323 
مرد زن - 18 مديريت صنعتي 38324 
مرد زن - 18 مديريت مالي 38325 

قزوين -دانشگاه غير انتفاعي رجاء  -استان قزوين 
مرد   زن - 18 مديريت بازرگاني 38326 

مرد زن - 18 مديريت صنعتي 38327 
آبيك -دانشگاه غير انتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  -استان قزوين 

مرد   زن - 18 حسابداري 38328 
مرد زن - 18 مديريت مالي 38329 

آبيك -موسسه غير انتفاعي اوج  -استان قزوين 
مرد   زن - 18 حسابداري 38330 

آبيك -بصير موسسه غير انتفاعي  -استان قزوين 
مرد   زن - 18 حسابداري 38331 

مرد زن - 18 روانشناسي 38332 
تاكستان استان قزوين -موسسه غير انتفاعي تاكستان  -استان قزوين 

مرد   زن - 18 روانشناسي 38333 
قزوين -موسسه غير انتفاعي سهروردي  -استان قزوين 

مرد   زن - 18 حسابداري 38334 
مرد زن - 18 روانشناسي 38335 

آبيك -موسسه غير انتفاعي موالنا  -استان قزوين 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38336 

قم -دانشگاه غير انتفاعي شهاب دانش  -استان قم 
مرد   زن - 60 زيست فناوري 38075 

مرد زن - 18 حسابداري 38337 
تحصيل واحد سنندج)دانشگاه غير انتفاعي مذاهب اسالمي (محل  -استان كردستان 

زن مرد  تحصيل رايگان - 18 علوم قرآن و حديث 38338 
تحصيل رايگان زن مرد - 18 فقه و حقوق امامي 38339 
تحصيل رايگان زن مرد - 18 فقه و حقوق شافعي 38340 

رشت -موسسه غير انتفاعي احرار -استان گيالن 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38341 

رشت -موسسه غير انتفاعي راهبرد شمال  -استان گيالن 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38342 

رشت - موسسه غير انتفاعي كوشيار  -استان گيالن 
مرد   زن - 18 روانشناسي 38343 

دانشگاه غير انتفاعي مذاهب اسالمي (محل تحصيل واحد بندرعباس) -استان هرمزگان 
زن مرد  تحصيل رايگان - 18 اماميفقه و حقوق  38344 
تحصيل رايگان زن مرد - 18 فقه و حقوق شافعي 38345 

يزد -دانشگاه غير انتفاعي علم و هنر  -استان يزد 
زن مرد  محل تحصيل يزد - 60 ميكروبيولوژي 38076 
محل تحصيل يزد زن مرد - 18 روانشناسي 38346 

 



146          دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398

تجربيهاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم توضيحات و جداول رشته                                                                                                                        فصل دوم  

فصل دوم100 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

هاي تحصيلي دانشگاه پيام نورشتهر  
  خيلي مهم: اتتذكر

ايـن  فصل اول هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور مندرج در داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته-1
دفترچه راهنما مطلع گردند.

  صورت خواهد گرفت. » نيمسال اول«ز براي هاي متمركو در رشته» زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان محل پذيرش در كليه كدرشته-2

مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
ظرفيت عنوان رشته كدرشته محل

زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 38451 
40 زيست شناسي گياهي 38452 
10 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 38453 
10 علوم و مهندسي محيط زيست 38454 
15 اقتصاد 38601 
8 اقتصاد كشاورزي 38602 

15 حسابداري 38603 
15 روانشناسي 38604 
32 شيمي كاربردي 38605 
32 شيمي محض 38606 
15 مديريت دولتي 38607 
15 مديريت صنعتي 38608 

مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 38455 
10 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 38456 
15 اقتصاد 38609 
15 حسابداري 38610 
15 روانشناسي 38611 
15 مديريت بازرگاني 38612 
15 مديريت دولتي 38613 
15 مديريت صنعتي 38614 

مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 38457 
10 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 38458 
15 حسابداري 38615 
15 روانشناسي 38616 

مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 38459 
10 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 38460 
15 حسابداري 38617 
15 روانشناسي 38618 
32 شيمي كاربردي 38619 
15 مديريت بازرگاني 38620 
15 مديريت دولتي 38621 
15 مديريت صنعتي 38622 

مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
حسابداري 15 38623 
18 روانشناسي 38624 

  مركز زرين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
روانشناسي 15 38625 

مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
حسابداري 15 38626 

مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
روانشناسي 15 38627 

مركز نجف اباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
شناسي سلولي و مولكولي زيست 40 38461 
10 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 38462 
15 حسابداري 38628 
30 روانشناسي 38629 

واحد بهارستان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
روانشناسي 15 38630 

واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
حسابداري 15 38631 
15 روانشناسي 38632 

مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 38463 
10 علوم و مهندسي شيالت 38464 
10 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 38465 
10 علوم و مهندسي محيط زيست 38466 
12 اقتصاد 38633 
15 حسابداري 38634 
18 روانشناسي 38635 
32 شيمي كاربردي 38636 

   مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز  ادامه
ظرفيت عنوان رشته كدرشته محل

32 شيمي محض 38637 
15 مديريت بازرگاني 38638 
15 مديريت دولتي 38639 
15 مديريت صنعتي 38640 

واحد اشتهارد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
حسابداري 15 38641 
15 روانشناسي 38642 

واحد گرمدره -دانشگاه پيام نور استان البرز 
مديريت بازرگاني 15 38643 
15 مديريت دولتي 38644 
15 مديريت صنعتي 38645 

  واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز 
حسابداري 15 38646 
15 روانشناسي 38647 
15 مديريت بازرگاني 38648 

واحد نظر آباد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
روانشناسي 15 38649 

واحد هشتگرد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
حسابداري 15 38650 
15 روانشناسي 38651 
15 مديريت بازرگاني 38652 

تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران 
روانشناسي 18 38653 

تهران شرق -استان تهران دانشگاه پيام نور 
زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 38467 
10 علوم و مهندسي محيط زيست 38468 
12 اقتصاد 38654 
8 اقتصاد كشاورزي 38655 

32 شيمي كاربردي 38656 
تهران غرب -دانشگاه پيام نور استان تهران 

اقتصاد 15 38657 
15 حسابداري 38658 
15 گردشگري 38659 
15 مديريت بازرگاني 38660 
15 مديريت دولتي 38661 
15 مديريت صنعتي 38662 

مركز اسالمشهر -دانشگاه پيام نور استان تهران 
حسابداري 15 38663 
15 روانشناسي 38664 
15 مديريت بازرگاني 38665 
15 مديريت صنعتي 38666 

مركز پاكدشت -دانشگاه پيام نور استان تهران 
حسابداري 15 38667 
15 روانشناسي 38668 
15 مديريت دولتي 38669 

مركز پرند -دانشگاه پيام نور استان تهران 
حسابداري 15 38670 
18 روانشناسي 38671 
15 مديريت بازرگاني 38672 

مركز حسن آباد -دانشگاه پيام نور استان تهران 
حسابداري 15 38673 
18 روانشناسي 38674 
15 مديريت بازرگاني 38675 
15 مديريت دولتي 38676 

  مركز دماوند -دانشگاه پيام نور استان تهران 
حسابداري 15 38677 
18 روانشناسي 38678 
15 مديريت بازرگاني 38679 
15 مديريت دولتي 38680 
15 مديريت صنعتي 38681 

مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)علوم و  10 38469 
15 حسابداري 38682 
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فصل دوم101 صفحه  آزمايشي علوم تجربيگروه تحصيلي  هايرشته   

  مركز ورامين -دانشگاه پيام نور استان تهران  ادامه
ظرفيت عنوان رشته كدرشته محل

15 روانشناسي 38683 
32 شيمي كاربردي 38684 
15 مديريت بازرگاني 38685 
15 مديريت دولتي 38686 
15 مديريت صنعتي 38687 

واحد بهارستان رباط كريم -پيام نور استان تهران  دانشگاه
حسابداري 15 38688 
15 روانشناسي 38689 
32 شيمي كاربردي 38690 
15 مديريت بازرگاني 38691 
15 مديريت دولتي 38692 

واحد پيشوا -دانشگاه پيام نور استان تهران 
حسابداري 15 38693 
18 روانشناسي 38694 
15 بازرگانيمديريت  38695 

واحد ري -دانشگاه پيام نور استان تهران 
اقتصاد 15 38696 
15 حسابداري 38697 
15 روانشناسي 38698 
15 مديريت بازرگاني 38699 
15 مديريت دولتي 38700 
15 مديريت صنعتي 38701 

واحد شهر جديد پرديس -دانشگاه پيام نور استان تهران 
حسابداري 15 38702 
15 روانشناسي 38703 
15 مديريت دولتي 38704 

واحد شهريار -دانشگاه پيام نور استان تهران 
زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 38470 
10 علوم و مهندسي محيط زيست 38471 
18 روانشناسي 38705 
15 مديريت بازرگاني 38706 
15 مديريت دولتي 38707 
15 مديريت صنعتي 38708 

واحد فيروزكوه -پيام نور استان تهران دانشگاه 
حسابداري 15 38709 

واحد لواسانات -دانشگاه پيام نور استان تهران 
حسابداري 15 38710 
18 روانشناسي 38711 
15 مديريت بازرگاني 38712 
15 مديريت دولتي 38713 

واحد مالرد -دانشگاه پيام نور استان تهران 
حسابداري 15 38714 
15 روانشناسي 38715 
15 مديريت بازرگاني 38716 
15 مديريت دولتي 38717 
15 مديريت صنعتي 38718 

مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
روانشناسي 15 38719 

مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 38472 
10 علوم دامي 38473 
10 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 38474 
10 علوم و مهندسي محيط زيست 38475 
15 حسابداري 38720 
18 روانشناسي 38721 
32 شيمي كاربردي 38722 
15 مديريت بازرگاني 38723 
15 مديريت دولتي 38724 
15 مديريت صنعتي 38725 

مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
روانشناسي 15 38726 

مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
روانشناسي 15 38727 

مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 38476 
10 علوم دامي 38477 
10 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 38478 
10 مهندسي محيط زيست علوم و 38479 
15 حسابداري 38728 

  

  مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان  ادامه
ظرفيت عنوان رشته كدرشته محل

18 روانشناسي 38729 
32 شيمي كاربردي 38730 
32 شيمي محض 38731 
15 مديريت بازرگاني 38732 
15 مديريت دولتي 38733 
15 مديريت صنعتي 38734 

مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
حسابداري 15 38735 
15 روانشناسي 38736 

مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
روانشناسي 15 38737 

مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
روانشناسي 15 38738 

مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 38480 
10 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 38481 
18 حسابداري 38739 
15 روانشناسي 38740 
32 شيمي كاربردي 38741 
15 مديريت بازرگاني 38742 
15 مديريت دولتي 38743 
15 مديريت صنعتي 38744 

مركز قزوين -قزوين دانشگاه پيام نور استان 
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10 38482 
15 حسابداري 38745 
24 روانشناسي 38746 

  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
زيست شناسي سلولي و مولكولي 40 38483 
10 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 38484 
15 حسابداري 38747 
24 روانشناسي 38748 
15 مديريت بازرگاني 38749 

مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
روانشناسي 15 38750 

مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10 38485 
15 حسابداري 38751 
15 روانشناسي 38752 

مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10 38486 
15 حسابداري 38753 
24 روانشناسي 38754 
15 مديريت بازرگاني 38755 

مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
روانشناسي 15 38756 

مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
غذايي (كشاورزي)علوم و مهندسي صنايع  10 38487 
10 علوم و مهندسي محيط زيست 38488 
15 حسابداري 38757 
15 مديريت بازرگاني 38758 
15 مديريت دولتي 38759 

واحد آستانه اشرفيه -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
روانشناسي 15 38760 

مركز خرم آباد - دانشگاه پيام نور استان لرستان 
حسابداري 15 38761 
15 روانشناسي 38762 

مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10 38489 
15 حسابداري 38763 
15 روانشناسي 38764 

مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
حسابداري 15 38765 
15 روانشناسي 38766 
15 بازرگانيمديريت  38767 
15 مديريت دولتي 38768 

مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 10 38490 
15 حسابداري 38769 
15 روانشناسي 38770 


