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  )05/07/1399( 1399آزمون سراسري سال هاي راهنماي انتخاب رشته دفترچههاي جديد و جداول رشته محل اصالحيات

 1صفحه 

  هاي جديد:محلرشته ) كد الف

  هاي جديد گروه آزمايشي علوم رياضي و فنيرشته
اهواز -دانشگاه شهيد چمران   

 جنس پذيرش توضيحات
ظرفيت   

 عنوان رشته پذيرش نيمسال
كدرشته 
 دوره تحصيلي محل

 اول دوم زن مرد
 نوبت دوم 31435 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد 

اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   

 روزانه 31434 مهندسي مواد و متالورژي 30 - زن مرد 

  هاي جديد گروه آزمايشي علوم تجربيرشته
  

 دانشگاه علوم پزشكي زابل
 روزانه 33148 پرستاري - 25 12 13 اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد.

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان (محل تحصيل دانشكده پرستاري ابهر)
عدم تعهد در ارايه هر گونه خوابگاه  - عدم امكان انتقال به زنجان 
 روزانه 33149 پرستاري - 25 زن مرد اعم از دولتي و خودگردان

پرديس پزشكي مستقر در شهر آمل)ساري (محل تحصيل  -دانشگاه علوم پزشكي مازندران   

 شهريه پرداز 33147 پزشكي - 20 زن مرد 

واحد شوشتر -دانشگاه آزاد اسالمي استان خوزستان   

 33150 دكتري عمومي دامپزشكي 25 - زن مرد 

واحد بافت -دانشگاه آزاد اسالمي استان كرمان   

 33151 دكتري عمومي دامپزشكي 25 - زن مرد 
  

گروه آزمايشي علوم انسانيهاي جديد رشته  
اردبيل - دانشگاه محقق اردبيلي   

 روزانه 34168 باستان شناسي 30 - زن مرد 

  :ب) اصالح رشته محل
غير از دوره فرهنگيان: -گروه آزمايشي علوم رياضي و فني  –ب  -1  

گروه آزمايشي دفترچه  مورد اصالحي نام رشته دوره كد رشته محل دانشگاه 

فنيعلوم رياضي و   
دانشگاه شهيد بهشتي( محل تحصيل پرديس فني و 

 حذف شد. مهندسي مواد و متالورژي روزانه 31414 مهندسي شهيد عباسپور)

است كه دامنه  مخصوص داوطلبان بومي استان گيالنظرفيت پذيرش رشته محل زير دوره فرهنگيان :  - گروه آزمايشي علوم رياضي و فني  –ب  -2
بخش صرفاً و  شهرستان آستارا يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو« به»  شهرستان طوالش يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«از  اولويت پذيرش آن

 .اصالح مي شود» حويق شهرستان طوالش
گروه آزمايشي دفترچه  محل خدمت نام رشته كد رشته محل دانشگاه و محل تحصيل 

 آموزش مركز تحصيل (محل ساري شريعتي دكتر پرديس - دانشگاه فرهنگيان  علوم رياضي و فني

 حويقمحل خدمت  آموزش رياضي 41071  بابل) شهيدرجايي عالي

 است كه دامنه مخصوص داوطلبان بومي استان گيالنظرفيت پذيرش رشته محل هاي زير دوره فرهنگيان:  -گروه آزمايشي علوم رياضي و فني  –ب  -3
 يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«به  »شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«اولويت پذيرش آنها از 

 .اصالح مي شود» شهرستان طوالش

گروه آزمايشي دفترچه  دانشگاه و محل تحصيل 
كد رشته 
 محل خدمت نام رشته محل

مركز آموزش عالي شهيدشرافت  محل تحصيل( پرديس نسيبه تهران - دانشگاه فرهنگيان  علوم رياضي و فني
 محل خدمت تالش آموزش رياضي 41086  )تهران

 محل خدمت تالش آموزش ابتدايي 47696 پرديس امام علي(ع) رشت -دانشگاه فرهنگيان  علوم رياضي و فني

 محل خدمت تالش آموزش ابتدايي 47725 الهدي صدر رشتپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  علوم رياضي و فني



 

 

  )05/07/1399( 1399آزمون سراسري سال هاي راهنماي انتخاب رشته دفترچههاي جديد و جداول رشته محل اصالحيات

 2صفحه 

است كه دامنــه  مخصوص داوطلبان بومي استان گيالنظرفيت پذيرش رشته محل هاي زير دوره فرهنگيان:  -گروه آزمايشي علوم رياضي و فني  -ب -4
است. يادآور مي شود كه در دامنه اولويــت  »شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«اولويت پذيرش آنها 

بنــابراين داوطلبــان  .پذيرش، عالوه بر داوطلبان بومي شهرستان آستارا،  از شهرستان طوالش صرفاً داوطلبان بومي بخش حويق در اولويت مي باشند
 بومي ساير بخش هاي شهرستان طوالش مجاز به انتخاب اين رشته محل ها مي باشند اما در اولويت پذيرش نيستند.

گروه آزمايشي دفترچه  محل خدمت نام رشته كد رشته محل دانشگاه و محل تحصيل 

 علوم رياضي و فني
محل تحصيل مركز ( پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان 

 )آموزش عالي شهيدرجايي بابل
 محل خدمت آستارا آموزش رياضي 41079

 محل خدمت آستارا آموزش ابتدايي 47693 پرديس امام علي(ع) رشت -دانشگاه فرهنگيان  علوم رياضي و فني

 محل خدمت آستارا آموزش ابتدايي 47727 الهدي صدر رشتپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  علوم رياضي و فني
 

است   جنوبيمخصوص داوطلبان بومي استان خراسان   هاي جدول زير كهمحلمحل تحصيل رشته دوره فرهنگيان:  - گروه آزمايشي علوم رياضي و فني  - ب - 5
اصــالح  » پرديس امام سجاد(ع) بيرجند واحد تابعهمركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس  «به  » پرديس امام سجاد(ع) بيرجند - دانشگاه فرهنگيان «از 

 مي شود.

گروه آزمايشي دفترچه و محل تحصيل دانشگاه   نام رشته كد رشته محل 

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان  علوم رياضي و فني  آموزش ابتدايي 46579 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان  علوم رياضي و فني  آموزش ابتدايي 46573 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان  علوم رياضي و فني  آموزش ابتدايي 46575 
امام سجاد(ع) بيرجندپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  علوم رياضي و فني  آموزش ابتدايي 46576 

 

غير از دوره فرهنگيان - وم تجربي گروه آزمايشي عل - ب -6  

 رديف
گروه  دفترچه

 آزمايشي
و محل تحصيل دانشگاه كد رشته  

 مورد اصالحي نام رشته دوره محل

 علوم تجربي  1
ساري (محل تحصيل  - دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 در شهر آمل)پرديس پزشكي مستقر 
 حذف شد. پزشكي روزانه 33144

 پرستاري روزانه 32292  دانشگاه علوم پزشكي زابل علوم تجربي  2
نفر  25نفر به   50كاهش ظرفيت از 

مرد) 12زن و  13(  

 علوم تجربي  3
 دانشــكده تحصــيل محــل(دانشگاه علوم پزشــكي زنجان

 )ابهر پرستاري
نفر 25نفر به  50كاهش ظرفيت از  پرستاري روزانه 32355  

 پرستاري روزانه 33042  الرستان پزشكي علوم دانشكده علوم تجربي  4
نفر  40نفر به  30افزايش ظرفيت از 

مرد) 20زن و  20(  

 33044  الرستان پزشكي علوم دانشكده علوم تجربي  5
شهريه 
 پرداز

ف شد.حذ پرستاري  

 روزانه 31977  ايرانشهر پزشكي علوم دانشگاه علوم تجربي  6
بهداشت 
  عمومي

  محل تحصيل پرديس پزشكي چابهار

  محل تحصيل پرديس پزشكي چابهار پرستاري روزانه 31978  ايرانشهر پزشكي علوم دانشگاه علوم تجربي  7

اســت كــه دامنــه اولويــت  مخصوص داوطلبان بومي استان گلستانظرفيت پذيرش رشته محل زير دوره فرهنگيان:  - گروه آزمايشي علوم تجربي  - ب -  7
 قــال، آق شهرســتانهاي يبا داوطلبان بــوم رشيپذ تياولو« به»  گز بندر كردكوي، گرگان، شهرستانهاي يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«از پذيرش آن 

 اصالح مي شود.» گميشان تركمن،

گروه آزمايشي دفترچه  محل خدمت نام رشته كد رشته محل دانشگاه و محل تحصيل 

 علوم تجربي
 بهشتي شهيد پرديس-دانشگاه فرهنگيان

 مشهد
 بندرتركمن خدمت محل تجربي علوم آموزش 41819



 

 

  )05/07/1399( 1399آزمون سراسري سال هاي راهنماي انتخاب رشته دفترچههاي جديد و جداول رشته محل اصالحيات

 3صفحه 

است كــه دامنــه اولويــت  مخصوص داوطلبان بومي استان گيالنظرفيت پذيرش رشته محل زير دوره فرهنگيان:   -گروه آزمايشي علوم تجربي  -ب -8
بخــش حويــق صــرفاً  و  شهرستان آستارا يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو« به»  شهرستان طوالش يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«از پذيرش آن 

 اصالح مي شود.» شهرستان طوالش

گروه آزمايشي دفترچه  محل خدمت نام رشته كد رشته محل دانشگاه و محل تحصيل 

 آموزش مركز تحصيل (محل تهران چمران شهيد پرديس-دانشگاه فرهنگيان علوم تجربي

حويقمحل خدمت  شناسي زيست آموزش 41827  تهران) شهيدبهشتي عالي  

اســت كــه دامنــه  مخصوص داوطلبان بومي اســتان گــيالنظرفيت پذيرش رشته محل هاي زير دوره فرهنگيان:  -گروه آزمايشي علوم تجربي  -ب - 9
 يبــا داوطلبــان بــوم رشيپذ تياولو«به  »شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«اولويت پذيرش آنها از 

 اصالح مي شود.» شهرستان طوالش

گروه  دفترچه
 آزمايشي

 محل خدمت نام رشته كد رشته محل دانشگاه و محل تحصيل

محل تحصيل مركز آموزش (پرديس شهيد چمران تهران -دانشگاه فرهنگيان  علوم تجربي
 محل خدمت تالش آموزش زيست شناسي 41828 )شهيدبهشتي تهرانعالي 

 محل خدمت تالش آموزش علوم تجربي 41835 پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز -دانشگاه فرهنگيان  علوم تجربي

 محل خدمت تالش آموزش ابتدايي 47696 پرديس امام علي(ع) رشت -دانشگاه فرهنگيان  علوم تجربي

 محل خدمت تالش آموزش ابتدايي 47725 الهدي صدر رشتپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  علوم تجربي

اســت كــه دامنــه  مخصوص داوطلبان بومي اســتان گــيالنظرفيت پذيرش رشته محل هاي زير دوره فرهنگيان:  -گروه آزمايشي علوم تجربي  –ب  -10
است. يادآور مي شود كه در دامنه اولويــت  »شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«اولويت پذيرش آنها 

بنــابراين داوطلبــان  .پذيرش، عالوه بر داوطلبان بومي شهرستان آستارا،  از شهرستان طوالش صرفاً داوطلبان بومي بخش حويق در اولويت مي باشند
 بومي ساير بخش هاي شهرستان طوالش مجاز به انتخاب اين رشته محل ها مي باشند اما در اولويت پذيرش نيستند.

گروه آزمايشي دفترچه  محل خدمت نام رشته كد رشته محل دانشگاه و محل تحصيل 

پرديس عالمه اميني تبريز -دانشگاه فرهنگيان  علوم تجربي علوم تجربيآموزش  41833   محل خدمت آستارا 
پرديس امام علي(ع) رشت -دانشگاه فرهنگيان  علوم تجربي  محل خدمت آستارا آموزش ابتدايي 47693 
الهدي صدر رشتپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  علوم تجربي  محل خدمت آستارا آموزش ابتدايي 47727 
رشت پرديس امام علي(ع) -دانشگاه فرهنگيان  علوم تجربي  محل خدمت حويق آموزش ابتدايي 47698 
الهدي صدر رشتپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  علوم تجربي  محل خدمت حويق آموزش ابتدايي 47724 

 

دانشــگاه «اســت از   مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبيهاي جدول زير كه  محل تحصيل رشته محلدوره فرهنگيان:  - گروه آزمايشي علوم تجربي  - ب - 11
 اصالح مي شود. » پرديس امام سجاد(ع) بيرجندواحد تابعه مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس  «به  » پرديس امام سجاد(ع) بيرجند - فرهنگيان 

گروه آزمايشي دفترچه و محل تحصيل دانشگاه   نام رشته كد رشته محل 

تجربيعلوم  سجاد(ع) بيرجندپرديس امام  -دانشگاه فرهنگيان    آموزش ابتدايي 46578 
تجربيعلوم  پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان    آموزش ابتدايي 46579 
تجربيعلوم  پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان    آموزش ابتدايي 46577 
تجربيعلوم  پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان    آموزش ابتدايي 46580 
تجربيعلوم  پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان    آموزش ابتدايي 46573 
تجربيعلوم  پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان    آموزش ابتدايي 46574 
تجربيعلوم  پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان    آموزش ابتدايي 46575 
تجربيعلوم  پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان    آموزش ابتدايي 46576 

است كه دامنه اولويت  هرمزگانمخصوص داوطلبان بومي استان ظرفيت پذيرش رشته محل زير دوره فرهنگيان:  - گروه آزمايشي علوم انساني  - ب - 12
 بومي داوطلبان با پذيرش اولويت « به»  ميناب رودان، سيريك، جاسك، بشاگرد، شهرستانهاي بومي داوطلبان با پذيرش اولويت« پذيرش آن از 

 اصالح مي شود.»  قشم شهرستان

گروه آزمايشي دفترچه  محل خدمت نام رشته كد رشته محل دانشگاه و محل تحصيل 

شهابمحل خدمت  تاريخ آموزش  45085 تهران چمران شهيد پرديس-دانشگاه فرهنگيان علوم انساني  



 

 

  )05/07/1399( 1399آزمون سراسري سال هاي راهنماي انتخاب رشته دفترچههاي جديد و جداول رشته محل اصالحيات

 4صفحه 

اســت كــه دامنــه  مخصوص داوطلبان بومي اســتان گــيالنزير  هايظرفيت پذيرش رشته محلدوره فرهنگيان:  -گروه آزمايشي علوم انساني  -ب -13
بخــش صــرفاً  و شهرستان آستارا يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو« به»  شهرستان طوالش يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«اولويت پذيرش آنها از 

 اصالح مي شود.» شهرستان طوالش حويق

گروه آزمايشي دفترچه  محل خدمت نام رشته كد رشته محل دانشگاه و محل تحصيل 

انسانيعلوم  حويقمحل خدمت  الهيات آموزش 44706  الزهراء(س) ساري فاطمة پرديس- دانشگاه فرهنگيان   

حويقمحل خدمت   فارسي ادبيات و زبان آموزش 44734  الزهراء(س) ساري فاطمة پرديس- دانشگاه فرهنگيان علوم انساني  

حويقمحل خدمت   اجتماعي علوم آموزش 44741  رشت علي(ع) امام پرديس- دانشگاه فرهنگيان علوم انساني  

حويقمحل خدمت   بدني تربيت آموزش 47751  گرگان خامنه اي الهآيت پرديس- دانشگاه فرهنگيان علوم انساني  

است كه دامنه  مخصوص داوطلبان بومي استان گيالنظرفيت پذيرش رشته محل هاي زير دوره فرهنگيان:  -گروه آزمايشي علوم انساني  -ب  -14
 يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«به  »شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«اولويت پذيرش آنها از 

 اصالح مي شود.» طوالششهرستان 

گروه  دفترچه
 آزمايشي

 محل خدمت نام رشته كد رشته محل دانشگاه و محل تحصيل

 محل خدمت تالش آموزش الهيات 44705 پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني

 علوم انساني
محل (پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان 

 )آموزش عالي شهيدرجايي بابلتحصيل مركز 
 محل خدمت تالش آموزش الهيات 44699

 محل خدمت تالش آموزش علوم اجتماعي 44738 پرديس امام علي(ع) رشت -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني

 محل خدمت تالش آموزش علوم اجتماعي 44745 الهدي صدر رشتپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني

انسانيعلوم   محل خدمت تالش آموزش مشاوره و راهنمايي 44797 پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان  

 محل خدمت تالش آموزش مشاوره و راهنمايي 44777 پرديس امام علي(ع) رشت -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني

 محل خدمت تالش آموزش زبان و ادبيات فارسي 44729 پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني

 محل خدمت تالش آموزش زبان و ادبيات فارسي 44723 پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني

 محل خدمت تالش آموزش ابتدايي 47725 الهدي صدر رشتپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني

 محل خدمت تالش آموزش ابتدايي 47696 پرديس امام علي(ع) رشت -فرهنگيان دانشگاه  علوم انساني

 محل خدمت تالش آموزش كودكان استثنايي 47760 الهدي صدر رشتپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني

ت كــه دامنــه اســ داوطلبان بومي استان گــيالنمخصوص ظرفيت پذيرش رشته محل هاي زير دوره فرهنگيان:  -گروه آزمايشي علوم انساني  -ب -15
است. يادآور مي شود كه در دامنه اولويــت  »شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«اولويت پذيرش آنها 

بنــابراين داوطلبــان  .حويق در اولويت مي باشندپذيرش، عالوه بر داوطلبان بومي شهرستان آستارا،  از شهرستان طوالش صرفاً داوطلبان بومي بخش 
 بومي ساير بخش هاي شهرستان طوالش مجاز به انتخاب اين رشته محل ها مي باشند اما در اولويت پذيرش نيستند.

گروه  دفترچه
 آزمايشي

 محل خدمت نام رشته كد رشته محل دانشگاه و محل تحصيل

شريعتي ساريپرديس دكتر  -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  محل خدمت آستارا آموزش زبان و ادبيات فارسي 44720 
پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  محل خدمت آستارا آموزش زبان و ادبيات فارسي 44730 
پرديس امام علي(ع) رشت -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني خدمت آستارامحل  آموزش مشاوره و راهنمايي 44778   

الهدي صدر رشتپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  محل خدمت آستارا آموزش مشاوره و راهنمايي 44786 
پرديس دكتر شريعتي ساري -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  محل خدمت آستارا آموزش مشاوره و راهنمايي 44796 
امام علي(ع) رشتپرديس  -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  محل خدمت حويق آموزش مشاوره و راهنمايي 44763 
الهدي صدر رشتپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  محل خدمت حويق آموزش مشاوره و راهنمايي 44787 
پرديس امام علي(ع) رشت -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  محل خدمت آستارا آموزش ابتدايي 47693 

انساني علوم الهدي صدر رشتپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان    محل خدمت آستارا آموزش ابتدايي 47727 
پرديس امام علي(ع) رشت -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  محل خدمت حويق آموزش ابتدايي 47698 
الهدي صدر رشتپرديس بنت  -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني خدمت حويق محل آموزش ابتدايي 47724   
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دانشــگاه «اســت از   مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبيهاي جدول زير كه  محل تحصيل رشته محلدوره فرهنگيان:  - گروه آزمايشي علوم انساني  - ب - 16
 اصالح مي شود. » سجاد(ع) بيرجندپرديس امام واحد تابعه مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوس  «به  » پرديس امام سجاد(ع) بيرجند - فرهنگيان 

گروه آزمايشي دفترچه و محل تحصيل دانشگاه   نام رشته كد رشته محل 

پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  آموزش ابتدايي 46578 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  آموزش ابتدايي 46579 

انسانيعلوم  پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان    آموزش ابتدايي 46569 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  آموزش ابتدايي 46577 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  آموزش ابتدايي 46570 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -فرهنگيان دانشگاه  علوم انساني  آموزش ابتدايي 46580 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  آموزش ابتدايي 46571 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  آموزش ابتدايي 46572 
سجاد(ع) بيرجندپرديس امام  -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  آموزش ابتدايي 46573 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  آموزش ابتدايي 46574 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  آموزش ابتدايي 46575 
پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -دانشگاه فرهنگيان  علوم انساني  آموزش ابتدايي 46576 

 غير از دوره فرهنگيان: -گروه آزمايشي هنر  -ب -17

گروه آزمايشي دفترچه و محل تحصيل دانشگاه   مورد اصالحي نام رشته دوره كد رشته محل 

اردبيل –دانشگاه محقق اردبيلي  هنر  حذف شد. باستان شناسي روزانه 34611 

دامنه اولويــت پــذيرش است كه  مخصوص داوطلبان بومي استان گيالنزير  ظرفيت پذيرش رشته محلدوره فرهنگيان:  -گروه آزمايشي هنر  –ب  -18
» شهرستان طــوالش يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«به  »شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو« آن

 اصالح مي شود.

گروه  دفترچه
 آزمايشي

تحصيلدانشگاه و محل   محل خدمت نام رشته كد رشته محل 

 هنر
محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه (پرديس شهيد چمران تهران - دانشگاه فرهنگيان 

)تهران  
 محل خدمت تالش آموزش هنر 45445

ست كه دامنه ا استان گيالنمخصوص داوطلبان بومي زير ظرفيت پذيرش رشته محل دوره فرهنگيان:  -گروه آزمايشي زبان هاي خارجي  –ب  -19
 يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو«به  »شهرستان طوالش شهرستان آستارا، بخش حويق يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو« اولويت پذيرش آن

 اصالح مي شود.» شهرستان شهرستان طوالش

گروه آزمايشي دفترچه  محل خدمت نام رشته كد رشته محل دانشگاه و محل تحصيل 

پرديس عالمه طباطبايي اردبيل -دانشگاه فرهنگيان  زبان هاي خارجي  محل خدمت تالش آموزش زبان انگليسي 45789 

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان -دانشگاه فرهنگيان  زبان هاي خارجي  محل خدمت تالش آموزش زبان انگليسي 45792 
 

است كه دامنه  مخصوص داوطلبان بومي استان گيالنزير ظرفيت پذيرش رشته محل دوره فرهنگيان:   - گروه آزمايشي زبان هاي خارجي  –ب  -20
شود كه در دامنه اولويت است. يادآور مي »شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش يبا داوطلبان بوم رشيپذ تياولو« ويت پذيرش آناول

بنابراين داوطلبان  .ر داوطلبان بومي شهرستان آستارا،  از شهرستان طوالش صرفًا داوطلبان بومي بخش حويق در اولويت مي باشندپذيرش، عالوه ب
  باشند اما در اولويت پذيرش نيستند.ش مجاز به انتخاب اين رشته محل ميبومي ساير بخش هاي شهرستان طوال

گروه آزمايشي دفترچه رشته محل كد دانشگاه و محل تحصيل   محل خدمت نام رشته 

پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان -دانشگاه فرهنگيان  زبان هاي خارجي  محل خدمت آستارا آموزش زبان انگليسي 45791 
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ساير اصالحات –پ   
 

اصالحات بخش پيوست ها (مشخصات و شرايط دانشگاه) –پ  -1  
 مورد اصالحي دانشگاه

دانشگاه خوارزمي در تهران فاقد ظرفيت خوابگاهي مي باشد.شرايط خوابگاه:  دانشگاه خوارزمي  
بعد از دانشگاه قم –دير بلوار غ –ميدان ارتش  –قم نشاني:  مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  

تهدفترچه راهنماي انتخاب رش 42الي  40تغييرات جدول رشته هاي تحصيلي مندرج در صفحه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني :  –پ  – 2  
 دفترچه

 نوع گزينش زيرگروه نام رشته مقطع تحصيلي گروه آزمايشي
 (در دوره روزانه)

 رديف
 توضيحات رشته

 جديد 189 كشوري 1 چند رسانه اي كارشناسي  علوم رياضي و فني

 جديد 183 كشوري 1 فقه شافعي كارشناسي  علوم رياضي و فني

دانشگاه «اين رشته فقط توسط  –جديد  156 كشوري 1 مديريت اطالعات و ارتباطات كارشناسي  فنيعلوم رياضي و 
مي شود. »پذيرش اطالعات و امنيت ملي  

 جديد 262 كشوري 1 مهندسي الكترونيك هواپيمايي كارشناسي  علوم رياضي و فني

 جديد 54 كشوري 1 مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما كارشناسي  علوم رياضي و فني

 جديد 56 كشوري 1 مهندسي دريانوردي كارشناسي  علوم رياضي و فني

 جديد 263 كشوري 1 مهندسي مخابرات هواپيمايي كارشناسي  علوم رياضي و فني

 جديد 274 كشوري 1 مهندسي هوانوردي و مراقبت پرواز كارشناسي  علوم رياضي و فني

الكترونيككاردان فني  كارداني  علوم رياضي و فني  جديد 273 استاني 3 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته  46الي  44تغييرات جدول رشته هاي تحصيلي مندرج در صفحه :  گروه آزمايشي علوم تجربي –پ  – 3  
 دفترچه

 نوع گزينش زيرگروه رشته مقطع گروه آزمايشي
 (در دوره روزانه)

 رديف
 توضيحات رشته

كارشناسي  علوم تجربي
 ارشد

كارشناسي ارشد پيوسته علوم 
4به  1اصالح زيرگروه از  202 كشوري 4 قضايي  

تكنولوژي «به  »اتاق عمل«اصالح نام رشته از  62 استاني 1 تكنولوژي اتاق عمل كارشناسي علوم تجربي
»اتاق عمل  

 جديد 175 كشوري 1 ساخت پروتزهاي دنداني كارشناسي علوم تجربي

قضاييعلوم  كارشناسي علوم تجربي 4 به 1اصالح زير گروه از  39 كشوري 4   

 جديد 164 كشوري 4 فقه شافعي كارشناسي علوم تجربي

 46 كشوري 5 كتابداري و اطالع رساني پزشكي كارشناسي علوم تجربي

كتابداري در شاخه «اصالح نام رشته از 
كتابداري و اطالع رساني « به  »پزشكي
 »قطبي«و اصالح نوع گزينش از  »پزشكي

»كشوري«به   

مددكاري اجتماعي (ويژه وزارت  كارشناسي علوم تجربي
دانشگاه علوم «اين رشته فقط توسط  –جديد  252 كشوري 5 بهداشت)

پذيرش مي شود. »تهران –بهزيستي و توانبخشي   

دانشگاه «اين رشته فقط توسط  –جديد  139 كشوري 4 مديريت اطالعات و ارتباطات كارشناسي علوم تجربي
مي شود. »پذيرش اطالعات و امنيت ملي  

دفترچه راهنماي انتخاب رشته 42الي  40تغييرات جدول رشته هاي تحصيلي مندرج در صفحه گروه آزمايشي علوم انساني :  –پ  – 4  
 دفترچه

 نوع گزينش زيرگروه رشته مقطع گروه آزمايشي
 (در دوره روزانه)

 رديف

 توضيحات رشته

انسانيعلوم  دانشگاه «اين رشته فقط توسط  –جديد  96 كشوري 3 مديريت اطالعات و ارتباطات كارشناسي 
 مي شود. »پذيرش اطالعات و امنيت ملي
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