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 توضیحات جنسیت ظرفیت عنوان رشته رشتهكد  دوره تحصیلی گروه تحصیلی نام دانشگاه

سازمان  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

اوقاف و امور خیريه )محل تحصیل دانشکده 

 علوم قرآنی مراغه (

  30 30 - 60 علوم قرآن و حديث 10037 روزانه علوم انسانی

 دانشگاه تهران

 
 مرد زن - 30 فقه شافعی 12626 روزانه علوم انسانی

محل تحصیل  -فقط مختص اهل تسنن 

 –دانشکده الهیات و معارف اسالمی 
 با اسالمي حجاب رعايت

 بانوان براي چادر پوشش
 . است الزامي

 13523 روزانه علوم انسانی سبزوار -دانشگاه حکیم سبزواري 
تاريخ و تمدن ملل 

 اسالمی
  مرد زن - 50

  مرد زن - 30 اديان و عرفان 13542 روزانه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  مرد زن - 60 باستان شناسی 13602 روزانه علوم انسانی مجتمع آموزش عالی گناباد

  مرد زن - 60 زبان شناسی 13603 روزانه علوم انسانی مجتمع آموزش عالی گناباد

  40 40 80 - علوم ورزشی 13613 روزانه علوم انسانی آموزش عالی كاشمرمركز 

  مرد زن 100 - علوم ورزشی 14302 روزانه علوم انسانی دانشگاه بجنورد

  - زن - 50 زبان و ادبیات عربی 14315 روزانه علوم انسانی بجنورد -دانشگاه كوثر )ويژه خواهران ( 

  - زن - 60 علوم قرآن و حديث 14316 روزانه علوم انسانی بجنورد -كوثر )ويژه خواهران ( دانشگاه 

  مرد زن 35 - علوم ورزشی 15309 روزانه علوم انسانی دانشگاه دامغان

  مرد زن - 50 اديان و عرفان 15325 روزانه علوم انسانی دانشگاه سمنان

  مرد زن - 55 اقتصاد 15791 روزانه علوم انسانی مجتمع آموزش عالی سراوان

  مرد زن - 35 جغرافیا 16032 روزانه علوم انسانی مركز آموزش عالی فیروز آباد

  مرد - 40 - علوم ورزشی 17527 روزانه علوم انسانی رفسنجان -دانشگاه ولی عصر)عج ( 

  مرد زن - 60 هتلداري 17548 روزانه علوم انسانی مجتمع آموزش عالی بم

  مرد زن - 40 كاردانی گردشگري 17549 روزانه علوم انسانی مجتمع آموزش عالی بم

  مرد زن - 40 كاردانی هتلداري 17550 روزانه علوم انسانی مجتمع آموزش عالی بم

سازمان  -علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه 

اوقاف و امور خیريه )محل تحصیل دانشکده 

 علوم قرآنی كرمانشاه (

  30 30 - 60 علوم قرآن و حديث 18043 روزانه علوم انسانی

  مرد زن - 35 علوم ورزشی 18513 روزانه علوم انسانی گرگان -دانشگاه گلستان 

  20 20 - 40 علوم ورزشی 18527 روزانه علوم انسانی دانشگاه گنبد

خرم آباد )محل تحصیل  -دانشگاه لرستان 

 مركز آموزش عالی الشتر(
  - زن - 40 جغرافیا 19235 روزانه علوم انسانی

خرم آباد )محل تحصیل  -دانشگاه لرستان 

 مركز آموزش عالی الشتر(
  - زن - 40 مديريت صنعتی 19236 روزانه علوم انسانی

خرم آباد )محل تحصیل  -دانشگاه لرستان 

 مركز آموزش عالی پلدختر(
  مرد - - 40 علوم ورزشی 19239 روزانه علوم انسانی

سازمان  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

اوقاف و امور خیريه )محل تحصیل دانشکده 

 علوم قرآنی آمل (

  30 30 - 60 علوم قرآن و حديث 19513 روزانه علوم انسانی

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند )ويژه 

 خواهران(
  - زن - 50 علوم ورزشی 20957 روزانه علوم انسانی

  25 25 - 50 كاردانی علوم ورزشی 21278 روزانه علوم انسانی دانشگاه اردكان

 -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ه نشگادا

محل تحصیل سازمان اوقاف و امور خیريه ) 

 دانشکده علوم قرآنی میبد (

  30 30 - 60 علوم قرآن و حديث 21280 روزانه علوم انسانی

  مرد زن - 40 جغرافیا 21282 روزانه علوم انسانی ه میبدنشگادا


