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مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی

دانشگاه آزاد اسالمی                               

دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاهی مردمی و اسالمی است.                  
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  سمه تعالیاب

  

  : مقدمه 

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از ارزشـمندترین  

. منابعی است که جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد

اي کـه در تولیـد دانـش     کننـده  این نهاد به جهت نقش تعیـین 

دارد بعنـوان یکـی از   ) آمـوزش (و انتقـال دانـش   ) پژوهش(

ه کشورها مد نظر قـرار گرفتـه   هاي تعیین میزان توسع شاخص

با توجه به رشد قابل مالحظه متقاضیان آمـوزش عـالی   . است

هـاي نـوین    کشور و محدودیت ظرفیت پذیرش انتخاب شـیوه 

گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب اصلح اجتناب ناپـذیر  

دانشگاه آزاد اسالمی در چارچوب قـانون سـنجش و   . باشد می

و  و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه هاپذیرش دانشجو 

اقـدام بـه    99در سـال  سـنجش و پـذیرش   مصوبات شوراي 

شـرکت در آزمـون    واجـد شـرایط   ز میان داوطلبـان اپذیرش 

  .نماید سازمان سنجش می سراسري

  انتخاب رشته و پذیرش دانشجو  – الف

  : انتخاب رشته ) 1

نتایج اولیه وضعیت علمی داوطلبان به صـورت کارنامـه و   

س نمره کل و رتبه آنان با توجه به سـهمیه و کـد رشـته    براسا

امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت نموده است توسـط  

  .است گردیدهسازمان سنجش اعالم 

به منظور شرکت داوطلبان عالقمند به پذیرش در دانشـگاه  

انتخاب رشته توسط سازمان سنجش  دسترسیآزاد اسالمی کد 

م نتایج اولیه درج شده اسـت و  آموزش کشور در کارنامه اعال

توانند نسـبت   میو کد ملی  کد دسترسیداوطلبان براساس این 

  .به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسالمی اقدام نمایند

مجاز به انتخاب رشـته ضـرورت    کلیه داوطلبان : 1تبصره 

دارد با توجه به نتایج درج شده در کارنامه صـادره از سـوي   

کشور و با مراجعه به سامانه انتخـاب   سازمان سنجش آموزش

 و www.azmoon.orgرشته دانشگاه آزاد اسالمی به آدرس 

کد  100ضمن مطالعه دفترچه راهنما نسبت به انتخاب حداکثر 

  .خود اقدام نمایند گروه آزمایشیمتناسب با محل /رشته

شـوراي سـنجش و    22مطابق مصوبه جلسـه   : 2تبصره 

پذیرش دانشجو از سال جاري پذیرش دانشجو در رشته هـاي  

پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي و دامپزشکی دانشـگاه آزاد  

. اسالمی توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شـود 

لذا کلیه متقاضیان این رشته ها الزم است با مراجعه به سـامانه  

م شده نسبت بـه انتخـاب   آن سازمان مطابق برنامه ریزي اعال

    .رشته اقدام نمایند

 پس از ورود به سامانه فوق  داوطلبان الزم است : 3تبصره 

انتخاب رشـته منـدرج در ذیـل کارنامـه      شناسهبا استفاده از 

و ( صادره از سوي سازمان سنجش آموزش کشور و کد ملـی 

وارد و به سامانه انتخـاب رشـته    )یا کد پیگیري اتباع خارجی

ریال از  510000با پرداخت هزینه انتخاب رشته به مبلغ سپس 

طریق سامانه مذکور نسبت به انتخاب رشته با توجه بـه گـروه   

  . مایندآزمایشی خود اقدام ن

داوطلبانی که عالوه بر گروه آزمایشی اصلی در :  4تبصره 

هاي هنر و یا زبان خارجه در آزمون شرکت و مجـاز بـه    گروه

هـا را در   هاي ایـن گـروه   توانند رشته د میان انتخاب رشته شده

هاي یکصـدگانه خـود منظـور     صورت تمایل در میان انتخاب

   .نمایند

عدم مراجعه به سامانه به منظور انتخاب رشته در  : 5تبصره 

هـاي   دانشگاه آزاد اسالمی در موعد مقـرر و مطـابق اطالعیـه   

می صادره به منزله انصراف از پذیرش در دانشـگاه آزاد اسـال  

تحـت  رشته بوده و پس از انقضاي مهلت مقرر امکان انتخاب 

  .هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت

  : شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی  –ب 

در دانشـگاه آزاد اسـالمی داراي    محـل /هر کد رشـته   

محـل در  /باشد که در مقابـل کـد و عنـوان رشـته     ظرفیتی می

میزان پـذیرش دانشـجو    .جدول شماره یک درج گردیده است

است که با ) بزرگتر از یک(تابعی از ظرفیت پذیرش و ضریبی 
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ظرفیـت پـذیرش   . باشـد  محل متفاوت مـی /توجه به نوع رشته

و کسر ظرفیت پذیرش سهمیه ) پس از اعمال ضریب(دانشجو 

به نسبت تعداد شـرکت  ) درصدي 5درصدي و  25(ایثارگران 

و خـانوده شـهدا بـه     کنندگان هر یک از مناطق یک، دو، سـه 

   .شود تعداد کل شرکت کنندگان هر گروه آزمایشی تعیین می

  : ها  سهمیه –ج 

و مصوبات مربوطه و نیـز بـا عنایـت بـه      براساس ضوابط

، 1399آزمـون سراسـري سـال    » 1«دفترچه راهنماي شـماره  

توانستند متقاضی یکـی از   داوطلبان با توجه به شرایط خود می

توضیحات مربوط به هر یـک از  . ل شوندهاي مندرج ذی سهمیه

  .الذکر درج گردیده است ها در دفترچه فوق سهمیه

شرکت کننـدگان متقاضـی سـهمیه     :سهمیه مناطق  – الف

هـاي   مناطق در آزمون سراسري سال جاري با توجه به مـالك 

  محسوب گردیده 3و  2، 1هاي مناطق  زیر جزو یکی از سهمیه

  .نان لحاظ گردیده استو در کارنامه نتیجه اولیه آ

براي داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه، بخش محـل   )1

  .اخذ مدرك تحصیلی سه سال آخر دبیرستان یا هنرستان

اعـم از  (براي داوطلبان نظام جدید آمـوزش متوسـطه    )2

، بخش محـل اخـذ مـدرك    )ترمی واحدي و یا سالی واحدي

  .هیتحصیلی دو سال آخر دبیرستان و دوره پیش دانشگا

در صورتی که بخـش محـل اخـذ مـدرك تحصـیلی       )3

حتی یـک سـال از سـه    (داوطلبان سهمیه مناطق متفاوت باشد 

، سهمیه داوطلـب براسـاس بخـش محـل اخـذ مـدرك       )سال

    .شود تر و باالتر تعیین و در نظر گرفته می تحصیلی منطقه مرفه

داوطلبانی که حداقل دو سال از سه سال آخر تحصیل  )4

سال دوازدهم و (توسطه و یا سال آخر دوره متوسطه در دوره م

انـد،   خود را در خارج از کشـور گذرانـده  ) دانشگاهی یا پیش

  .شوند محسوب می 3جزو سهمیه منطقه 

ناشـنوا، نیمـه بینـا، نیمـه       نابینا،(کلیه داوطلبان معلول  )5

ناشنوا و معلولین جسـمی حرکتـی کـه بنـد معلولیـت را در      

عالمتگذاري نموده و معلولیت آنها به تأییـد  نام  تقاضانامه ثبت

محسـوب   3جـزو سـهمیه منطقـه    ) سازمان بهزیستی رسـیده 

  .شوند می

   :سهمیه ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا  – ب

قانون برنامه پنج سـاله  «با توجه به تصویب  :ایثارگران  )1

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی  

توســط مجلــس  14/12/95در تــاریخ » )1396-1400(ایــران 

قـانون  « 70این قانون عالوه بر مـاده   90شوراي اسالمی، ماده 

بعـدي آن در    و اصـالحیه » جامع خدمات رسانی به ایثارگران

قانون الحاق برخی مواد به قـانون تنظـیم بخشـی از    « 47ماده 

در ایـن آزمـون اجـرا و گـزینش     » )2(مقررات مـالی دولـت   

  .گیرد بان براساس این قوانین صورت میداوطل

  : براساس قوانین فوق 

ظرفیت هر کد رشته محـل  %)  25(بیست و پنج درصد  -1

آزادگان و همسـر و  «، »همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر«به 

درصــد و بــاالتر و همســر و  25جانبــازان «، »فرزنــدان آنــان

درصـد   25سهمیه ایثـارگران  (اختصاص دارد » فرزندان آنان

  )ظرفیت

ظرفیت هر کد رشـته محـل نیـز بـه     %) 5(پنج درصد  -2

همسـر و  «و » درصد و همسر و فرزندان آنان 25جانبازان زیر «

فرزندان رزمندگان با حداقل شش مـاه حضـور داوطلبـان در    

ستاد کل نیروهاي مسـلح، داوطلبـان بسـیجی و جهـاد     (جبهه 

درصـد   5سـهمیه ایثـارگران   (. اختصـاص دارد » )سازندگی

  )ظرفیت

قانون برنامـه پـنج    90ماده » الف«طبق تبصره بند  : 1تذکر 

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري    

درصـدي ایثـارگران    25اسالمی ایران در صورتی که سـهمیه  

توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده 

گران که شـرایط و  درصدي ایثار 5آن ابتدا به مشمولین سهمیه 

تخصیص یافته و اگر بـاز هـم     حدنصاب الزم را داشته باشند،

مانده آن بـه سـایر داوطلبـان بـه      این ظرفیت خالی ماند، باقی

  .یابد صورت آزاد اختصاص می



 

 

 
  دانشگاه آزاد اسالمی   99محل آزمون سراسري سال /انتخاب رشته

 

 

4 

 
 

درصد سهمیه ایثارگران، به  5ظرفیت خالی مانده :  2تذکر 

  .یابد سایر داوطلبان به صورت آزاد اختصاص می

براساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثـارگران  :  3تذکر 

 5درصـدي و یـا    25اعم از سهمیه ایثارگران مشمول ظرفیت (

درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گـزینش   70) درصدي

  .باشد آزاد در هر کد رشته محل می

داوطلبان سـهمیه ایثـارگران، عـالوه بـر سـهمیه      :  4تذکر 

ن در سـهمیه منطقـه خـود نیـز     ایثارگران همانند سایر داوطلبا

  .شوند گزینش می

هـاي   هایی بـه سـهمیه   ظرفیت در کد رشته محل : 5تذکر 

یابد که امکان گرد کردن ریاضی براي آنهـا   فوق تخصیص می

  .وجود داشته باشد

هـاي فـوق براسـاس قـوانین و مقـررات       سهمیه : 6تذکر 

هـا   موجود بوده و در صورت هرگونـه تغییـر در ایـن سـهمیه    

ــ ــع ذيتوس ــالی    ط مراج ــررات اعم ــوابط و مق ــالح، ض ص

  .رسانی خواهد شد اطالع

  : رزمندگان ) 2

  جزو سـهمیه ) ماه حضور در جبهه 6با حداقل ( رزمندگان

رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمنـدگان  

درصـد نمـره    75حدنصاب نمره براي این داوطلبان . باشند می

   .باشد رد نظر میگزینش آزاد در رشته محل مو

پدر، مادر، خواهر و برادر شهید جـزو   :خانواده شهدا ) 3

  به سهمیه نواده شهدا محسوب و تابع ضوابط مربوطخا  سهمیه

  .باشند خانواده شهدا می

   :پذیرش اتباع خارجی  – د

 سراسـري کلیه اتباع غیر ایرانی شرکت کننـده در آزمـون   

رایط عمــومی و ، بایــد عــالوه بــر دارا بــودن شــ1399ســال 

 »1«مندرج در دفترچه راهنماي شماره (اختصاصی این آزمون 

، بند مربـوط را در تقاضـانامه   )سازمان سنجش آموزش کشور

نام اینترنتی، عالمتگذاري نموده باشند بدیهی است چنانچه  ثبت

شدگان نهایی این آزمون  اتباع غیر ایرانی که در ردیف پذیرفته

تقاضـانامه را   مـورد نظـر  نـام بنـد    قرار گیرند در زمـان ثبـت  

ضمناً . عالمتگذاري ننموده باشند، پذیرش آنان لغو خواهد شد

داراي  بایست میکلیه اتباع غیر ایرانی شرکت کننده در آزمون 

منـدرج در  (  نـام اتبـاع خـارجی،    کلیه شرایط و ضوابط ثبـت 

سـازمان   »1«نـام و شـماره    دفترچه راهنمـاي ثبـت   26ه صفح

باشند و در غیر این صـورت پـذیرش   ) شورسنجش آموزش ک

 .آنان لغو خواهد شد

به منظور ساماندهی و تسهیل فرآیند انجام امور کنسولی  -

متقاضیان غیر ایرانـی، کلیـه داوطلبـان غیـر ایرانـی متقاضـی       

بایسـت   تحصیل در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی مـی 

پذیرش  ،جشنام خود در وب سایت مرکز سن بعد از انجام ثبت

دانشگاه، نسبت به تکمیل و ارسال اطالعـات  التحصیلی  و فارغ

  .خود مطابق مراحل ذیل اقدام نمایند

مراجعه به وب سایت سازمان امور دانشـجویان وزارت   -1

  . www.saorg.irعلوم، تحقیقات و فناوري به 

  .ایرانیدرگاه دانشجویان غیر ورود به  -2

  .تکمیل اطالعات و اخذ کد پیگیري -3

اعالم کد پیگیري به نماینده کنسـولی واحـد مربوطـه     -4

  .جهت تأیید دانشگاهی

ــولی     -5 ــا اداره کنس ــاس ب ــایی تم ــد نه ــت تأیی   جه

یـا مراجعـه    )021-47352427و  021 – 47352425: تلفن (

  . الملل دانشگاه آزاد اسالمی حضوري به معاونت بین

توضیح است متقاضیانی که کـد پیگیـري خـود را    الزم به 

نام پدر و شـماره    خانوادگی، اند به همراه نام، نام فراموش کرده

 saorg.irگذرنامه یا کارت، جهت بازیابی کد خود به سـامانه  

  .مراجعه نمایند

ـ  : 1تذکر  ور متقاضیانی که به هر دلیل امکان خروج از کش

نام و پذیرش در واحدهاي برون مرزي را  را ندارند، امکان ثبت

  . نخواهند داشت

هاي آموزشی و پژوهشـی   کلیه فرآیندها و فعالیت:  2تذکر 

پذیرفته شدگان واحدهاي برون مرزي در دانشـگاه مسـتقر در   

  .گردد خارج از کشور انجام می

  : تذکرات مهم 

به استناد  5/11/93مورخ  34467مطابق بخشنامه شماره  -1

مصوبه نود و نهمین جلسه هیأت رئیسـه دانشـگاه کارکنـان و    
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هـاي دانشـگاه آزاد اسـالمی مجـاز      اعضاي هیأت علمی محل

نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنـوان محـل   

  .تحصیل انتخاب نمایند

هـا و مراکـز    شهریه پذیرفته شدگان واحـدها، پـردیس   -2

آزاد اسالمی براساس شهریه مصوب ساالنه المللی دانشگاه  بین

گردد و تا دو برابـر شـهریه    هاي دانشگاهی تعیین می این محل

  .باشد واحدهاي داخلی می

ــره  ــال   :تبص ــجویان ورودي س ــهریه دانش ــد  99ش واح

شهریه دانشـجویان واحـدهاي    25/1المللی کیش به میزان  بین

  .باشد می) الملل غیر بین(داخلی 

انتقـال و    قـررات دانشـگاه آزاد اسـالمی   با توجه به م -3

نامه نقل و انتقـال دانشـجویان    میهمانی دانشجویان مطابق آئین

  .شود دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

ها و مراکز  پردیس  هرگونه انتقال و میهمانی از واحدها، -4

المللی و برون مـرزي بـه دیگـر واحـدهاي دانشـگاه آزاد       بین

  .باشد اسالمی ممنوع می

نام و  دانشجویانی که پس از پذیرش در دانشگاه و ثبت -5

بـه  ) اعم از دانشجویان با آزمون و یا بدون آزمون(اخذ واحد 

هر دلیلی تقاضاي انصراف از تحصیل داشته باشند طبق ضوابط 

  .شوند و مقررات دانشگاه مشمول پرداخت هزینه انصراف می

واحدهاي  دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از:  تبصره

دانشگاه آزاد اسالمی که از طریق آزمون در همـان واحـد یـا    

واحد دیگر پذیرفته شوند از پرداخت هزینـه انصـراف معـاف    

  . باشند می

در صــورت  عــدم تشــکیل کــالس در یــک واحــد    -6

واحـدهاي دانشـگاهی بـا    دانشگاهی به علت قلّـت پـذیرش،   

ط و توانـد مطـابق ضـواب    می هماهنگی مرکز سنجش و پذیرش

هاي داخلی دانشگاه آزاد اسالمی نسبت بـه تغییـر    دستورالعمل

  .دنشدگان اقدام نمای محل پذیرش پذیرفته

  : تذکرات مهم درخصوص مشموالن وظیفه عمومی 

باشـند و   مشموالن غایب مجاز به ادامه تحصیل نمـی  -1  

در صورت قبولی در این مرحله معافیت تحصیلی بـراي آنـان   

  .باشند نام از آنها نمی ها مجاز به ثبت شگاهصادر نگردیده و دان

دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت دوره ضـرورت   -2  

بـه جـز   (باشند  یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نمی

  ).اند افرادي که قبل از ورود به سن مشمولیت اخراج شده

ترخیص سربازان حین خدمت صـرفاً جهـت ادامـه     -3  

تحصیل در مقطع کارشناسی و باالتر مجـاز بـوده و تـرخیص    

  .باشد آنان جهت تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی

دانشجویانی کـه تمایـل بـه انصـراف و شـروع بـه        -4  

تحصیل مجدد دارند در طول تحصیالت دانشگاهی فقـط یـک   

مشروط بر این کـه در سـنوات    باشند بار مجاز به انصراف می

مجاز تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شـروع بـه   

  .تحصیل مجدد بیش از یک سال سپري نشده باشد

کـه  ) پیوسـته (دانشجویان مقاطع کارشناسی و باالتر  -5  

تـر   پس از انصراف یا اخـراج بـا اخـذ مـدرك مقطـع پـایین      

مت دوره ضـرورت  شوند تا پایان خد التحصیل شناخته می فارغ

  .یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نیستند

زمـان بـا انجـام     کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل هم -6  

خدمت نیستند و در صـورت پـذیرش در دانشـگاه و داشـتن     

  .شرایط ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد

نام قطعی و تحصـیل پذیرفتـه شـدگان در دوره     ثبت -7  

نـام   موکول به صـدور مجـوز ثبـت    99پیوسته سال  کارشناسی

در . باشـد  می 10+توسط سازمان وظیفه عمومی و دوایر پلیس 

غیر این صورت از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهـد  

  .آمد

شهریه، هزینه خدمات آموزشی  و حق بیمه دانشجویی و میزان 

  : آن

محـل  نام و احراز هویت در  پس از انجام مراحل ثبت -1

     یشــدگان مبلغــ نــام نشــگاهی، الزم اســت هریــک از ثبــتدا
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بـه همـراه   و بیمه دانشجویی را بابت هزینه خدمات آموزشی  

محـل   اعالمـی از سـوي  شهریه نیمسال اول به شماره حساب 

  . دانشگاهی قبولی واریز نمایند

هاي دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه     با توجه به اینکه هزینه -2

تفــاعی از محــل شــهریه دانشــجویان و عنــوان مؤسســه غیران

گردد، لذا از دانشجویان در آغاز هر  هاي مردمی تأمین می کمک

نیمسال تحصیلی مبلغی به عنوان شهریه ثابت، مبلغـی نیـز بـه    

گـردد   ازاي هر واحد درسی به عنوان شهریه متغیر دریافت می

که میزان آن قبل از شروع هر سال تحصیلی با تصویب هیـأت  

الذکر در این  مقررات فوق. شود تانی دانشگاه اعالم میامناي اس

مورد براي تمامی دانشجویان در تمـام مقـاطع و بـراي نظـام     

  .گردد وقت یکسان اعمال می وقت یا پاره آموزشی تمام

  : ضوابط و مقررات صندوق رفاه و بیمه دانشجویی 

  :تسهیالت مالی دانشجویی  -1

ـ   الحسنه قرض ه سـه دسـته کوتـاه    ها از نظر مدت زمـانی ب

  .گردند مدت و بلند مدت تقسیم می  مدت، میان

الحسـنه   مـاه، قـرض   6الحسنه کوتاه مدت حـداکثر   قرض

 60الحسنه بلند مدت حـداکثر   ماه، قرض 12مدت حداکثر  میان

  .ماه

هـاي کوتـاه مـدت و میـان مـدت در زمـان        الحسنه قرض

  .گردند تحصیل دانشجو تسویه می

  :مدت هاي کوتاه  وام –الف 

ماهه بدون بهره بوده  6تا  3ها به صورت کوتاه مدت و  وام

  .و تا پایان هر ترم تحصیلی تسویه حساب شود

  : هاي میان مدت  وام –ب 

گیرد کـه بـراي    گونه تسهیالت به دانشجویانی تعلق می این

باز پرداخت نیاز به مهلت بیشتري دارند و از محـل اعتبـارات   

انشجویان واحدها طبق ضـوابط و  شُعب صندوق رفاه و بیمه د

شود و در زمـان   مقررات مربوط در اختیار دانشجو گذاشته می

  .گردد تحصیل دانشجو تسویه می

  : هاي بلند مدت  وام –ج 

  منابع داخلی  -1

  منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -2

گیـرد   این نوع تسهیالت در اختیار دانشجویانی قرار مـی  -

قادر به تأمین و پرداخت شهریه و اقسـاط  که در حین تحصیل 

  .باشند الحسنه خود نمی قرض

  : الحسنه  انوع قرض

  : کمک هزینه اجاره  -

بابت تأمین بخشی از هزینه تحصیلی براي مدت یک بار در 

  .باشد طول تحصیل قابل پرداخت می

بابت تأمین بخشی از اجاره مسکن : کمک هزینه تحصیلی  -

در طـول  . شود تحصیل پرداخت می دانشجویان در طول مدت

سال یک بار و صرفاً جهـت مسـکن دانشـجویان غیـر بـومی      

  .ماهه 12باشد با باز پرداخت  می

این وام از محل منابع صندوق رفاه : کمک هزینه ازدواج  -

گیرد کـه در زمـان    و بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق می

حصیل و جهت یک بار در طول ت. دانشجویی متأهل شده باشند

دانشجویان حـداکثر یـک سـال    . شود ازدواج اول پرداخت می

  .پس از تاریخ عقد نامه فرصت دریافت وام مذکور را دارند

وام ضروري صرفاً جهت عمـل جراحـی،   : وام ضروري  -

هاي خاص و زایمـان   بستري در بیمارستان، هزینه دارو بیماري

  .باشد می

  .باشد د کارمزد میوام کوتاه مدت شهریه فاق : 1تبصره 

   :ضوابط و مقررات انصراف از تحصیل   –2

متقاضیان بـه   نام، برخی از به این که پس از ثبت با توجه -

هاي پرداختی  دالیلی انصراف داده و درخواست استرداد هزینه

هـاي مربوطـه درخصـوص     نمایند رعایت مفاد بخشـنامه  را می

  .لزامی استگونه افراد از سوي واحدهاي دانشگاهی ا این

  : هاي دانشجویی  ضوابط و مقررات خوابگاه -3

دانشگاه تعهدي براي تأمین خوابگاه و یا امکانـات اقـامتی   

دانشجویان ندارد لکن واحدهاي دانشـگاهی حـدود امکانـات    

   .نام به اطالع پذیرفته شدگان خواهند رساند خود را هنگام ثبت
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  ) : کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري(مختلف انواع تسهیالت اعطایی به دانشجویان مقاطع 
  : تسهیالت اعطایی از محل منابع صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  -1
  

  تعداد اقساط  کارمزد  »به ریال«مبلغ تسهیالت   عنوان وام  ردیف

  مسکن  1
  5000000: مجرد 
  7000000: متأهل 

  )ماهه 12(یک ساله   5/2%

  قسط در حین تحصیل 20  % 5/2  ریال 12000000  ضروري  2

  قسط در طول یک ترم 4حداکثر   % 5/2  درصد کل شهریه 50  کوتاه مدت  3

  قسط در حین تحصیل 20حداکثر   % 5/2  درصد کل شهریه 50  میان مدت  4

  ماهه بعد از فراغت از تحصیل 36حداکثر   %5/2  درصد کل شهریه 50  بلند مدت  5

  قسط حین تحصیل 20  %5/2  15000000  جقرض الحسنه ازدوا  6

  الحسنه تحصیل قرض  7
  5000000: مجرد 
  6000000: متأهل 

  ماه متوالی در طول تحصیل 9  5/2%

  : تسهیالت اعطایی از محل منابع بیرونی صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  -2

  : زارت علوم، تحقیقات و فناوري تسهیالت اعطایی از منابع تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان و -2-1

  مقاطع تحصیلی  عنوان وام  ردیف
  مبلغ تسهیالت

  »به ریال«
  تعداد اقساط  کارمزد

  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر   %4  5000000  کاردانی  بلند مدت شهریه  1

  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر   %4  5000000  کارشناسی   بلند مدت شهریه  2

  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر   %4  10000000  کارشناسی ارشد   مدت شهریه بلند  3

  ماه بعد از فراغت از تحصیل 60حداکثر   %4  25000000  دکتري تخصصی   بلند مدت شهریه  4

  : تسهیالت اعطایی از محل منابع بانک ملی ایران  -2-2

  مقاطع تحصیلی  ردیف
  مبلغ تسهیالت

  »به ریال«
  اد اقساطتعد  کارمزد

  ماه 60حداکثر   %14  25000000  کارشناسی   1

  ماه 60حداکثر   %14  50000000  کارشناسی ارشد     2

  ماه 60حداکثر   %14  100000000  دکتري   3

   :اعطاي تسهیالت ازدواج دانشجویی  -2-3

  هاي عامل بانک  ردیف
  مبلغ تسهیالت

  »به ریال«
  تعداد اقساط  کارمزد

  ماه 36  %11  100000000  پست بانک  1

  ماه 36  %4  100000000  کارآفرینی امید   2

  : اعطاي پوشش بیمه اجباري حوادث دانشجویی -3

  »ریال«سقف تعهد   کارمزد  ردیف

  پنجاه میلیون  50000000  هاي پزشکی ناشی از حادثه تا سقف جبران هزینه  1

2  
ناشی از ) کلی یا جزئی(جبران هزینه نقص عضو 

  حادثه تا سقف 
  دویست میلیون ریال  200000000

  دویست میلیون ریال  200000000  جبران هزینه فوت ناشی از حادثه  3
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  هاي تابعه هاي ممنوعه جهت اقامت اتباع غیر ایرانی به تفکیک شهرستان ها و شهرستان اسامی استان

  هاي ممنوعه شهرستان  استان  ردیف

  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان تبریز(اقامت اتباع افغانی در سطح استان   آذربایجان شرقی   1

  آذربایجان غربی   2
و سایر اتبـاع غیـر ایرانـی در شـهرهاي مـرزي اسـتان        )غیر از شهرستان ارومیه(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

  .باشد ممنوع می

  اردبیل   3
سـوار،   آباد، بیله قی در شهرهاي پارسو اقامت اتباع عرا )غیر از شهرستان اردبیل(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

  .باشد ممنوع میشهر و نمین  گرمی، مشکین

  اصفهان  4
شـهر، سـمیرم، چادگـان، خوانسـار، دهاقـان، نـائین،        اقامت اتباع افغانی در شهرهاي نطنز، فریدن، فریدون

  .اشدب گلپایگان، خور و بیابانک، اردستان و بخش ابوزید از شهرستان آران و بیدگل ممنوع می
  .اقامت اتباع غیر ایرانی در کل استان بالمانع است  البرز  5

  ایالم   6
هـاي مهـران،    و اقامت سایر اتباع غیر ایرانی در شهرستان )غیر از شهرستان ایالم(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

  .باشد ممنوع میدهلران و شهرهاي مرزي استان 
  .باشد هاي دیلم و گناوه ممنوع می تاناقامت اتباع افغانی در شهرس  بوشهر  7

  تهران  8
بالمـانع   )شهرداري تهران براي اتباع افغانی 13به استثناء منطقه خجیر در منطقه (اقامت اتباع غیر ایرانی در کل استان 

  .باشد می
  .دباش ممنوع می )غیر از شهرستان شهرکرد(اقامت اتباع افغانی در سطح استان   چهارمحال و بختیاري   9

  خراسان جنوبی   10

هاي مرزي نهبندان، سربیشـه، درمیـان، قـاین، زیرکـوه، فـردوس،       اقامت کلیه اتباع غیر ایرانی در شهرستان
اقامـت  . هاي بیرجند و خوسف مجاز است اقامت اتباع افغانی در شهرستان. باشد سرایان و طبس ممنوع می

  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان بیرجند(اتباع عراقی در سطح استان 

  خراسان رضوي   11
جام، قوچان، تایبـاد، خـواف، سـرخس، کـالت نـادري و       هاي مرزي تربت اقامت اتباع افغانی در شهرستان

  .درگز ممنوع است
  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان بجنورد(اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان   خراسان شمالی   12

  خوزستان   13

و اقامت و تردد سایر اتباع غیر ایرانی در ) هاي اهواز و گتوند غیر از شهرستان(اع افغانی در سطح استان اقامت اتب
  .باشد هاي آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع می شهرستان

هاي آبـادان و خرمشـهر بالمـانع     اقامت اتباع غیر ایرانی داراي گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان :تبصره 
  .اشدب می

  زنجان  14
هـاي زنجـان و    باشد و صرفاً شهرسـتان  ممنوع می )غیر از شهرستان زنجان(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

  .خدابنده براي اقامت اتباع عراقی مجاز است

  سمنان  15

 مرکز آمایش معـراج یـک و منطقـه     تردد و اقامت اتباع غیر ایرانی در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام،
هاي شاهرود و دامغان  دامغان از جاده جندق به طرف مرکز آمایش سراج و اقامت اتباع افغانی در شهرستان

  .باشد ممنوع می

  سیستان و بلوچستان  16

و اقامـت  و تـردد اتبـاع غیرایرانـی در      )غیر از شهرسـتان زاهـدان  (اقامت اتباع افغانی و عراقی در کل استان 
هـاي خـاش، ایرانشـهر، سـراوان و      هاي مـرزي شهرسـتان   و زهک و نیز بخشهاي زابل، هیرمند  شهرستان

  . چابهار ممنوع است

  فارس  17
ریز و خـنج   هاي فیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، نی اقامت اتباع افغانی در شهرستان

  .باشد ممنوع می
  .باشد ممنوع می )تان قزوینغیر از شهرس(اقامت اتباع افغانی در کل استان   قزوین  18
  .اقامت اتباع غیر ایرانی در کل استان بالمانع است  قم  19

  کردستان  20

و اقامت کلیه اتباع غیر ایرانـی در بخـش مرکـزي     )غیر از شهرستان سنندج(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 
ممنوع  )به استثناء مهمانشهرها(ن هاي بانه و مریوان و همچنین شهرهاي مرزي استا شهرستان سقز و شهرستان

  .باشد می

  کرمان   21

هاي منوجان، بافت، عنبرآباد، ریگـان، بـم، قلعـه گـنج، فاریـاب، نرماشـیر،        اقامت اتباع افغانی در شهرستان
غیر از شهرستان (کهنوج، جیرفت، انار، فهرج، رودبار ممنوع است همچنین اقامت اتباع عراقی در سطح استان 

  .باشد ع میممنو )کرمان

  کرمانشاه   22
و کلیه اتباع غیر ایرانی در شهرهاي مرزي استان  )غیر از شهرستان کرمانشاه(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

  .باشد ممنوع می
  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان یاسوج(اقامت اتباع افغانی در سطح استان   کهگیلویه و بویراحمد  23
  .باشد ممنوع می )هاي گرگان و گنبد غیر از شهرستان(باع افغانی در کل استان اقامت ات  گلستان  24
  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان رشت(اقامت اتباع افغانی در سطح استان   گیالن   25
  .باشد ممنوع می )آباد غیر از شهرستان خرم(اقامت اتباع افغانی در سطح استان   لرستان  26
  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان ساري(تباع افغانی در سطح استان اقامت ا  مازندران   27

  مرکزي   28
هاي آشتیان، تفرش، خمین، شـازند، فراهـان، فـرمهین، محـالت، زرندیـه،       اقامت اتباع افغانی در شهرستان

  .باشد کمیجان و خنداب ممنوع می

  هرمزگان  29
هـاي کـیش،    و اقامت اتبـاع عراقـی در شهرسـتان   ) درعباسغیر از شهرستان بن(اقامت اتباع افغانی در کل استان 

  .باشد آباد، قشم، ابوموسی و جاسک ممنوع می حاجی
  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان همدان(اقامت اتباع افغانی در سطح استان   همدان  30
  .باشد هاي خاتم و بافق ممنوع می اقامت اتباع افغانی صرفاً در شهرستان  یزد  31



 

 

(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

استاى آرسبایجاى ضشقی

ٍاحذ بٌاب - 144

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ بٌاب - 741

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

ٍاحذ تبشیض - 102

صى ٍ هشد هٌْذسی بشق سیاضی ٍ فٌی 4011911000
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش سیاضی ٍ فٌی 402042500
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت سیاضی ٍ فٌی 402342500

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع سیاضی ٍ فٌی 4031011000
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 4040111000

صى ٍ هشد هٌْذسی هكاًیك سیاضی ٍ فٌی 4067511000
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021800

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191300
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040113030

صى هاهایی علَم تجشبی 104021250
صى ٍ هشد بْذاضت هَاد غزایی علَم تجشبی 105031600

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 1060112015
صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 108101350

صى ٍ هشد ضیوی کاسبشدی علَم تجشبی 303432800
صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 3050711000

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861500
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی علَم تجشبی 504225600

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 2080311000

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ تبشیض - 710

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119160
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401166

صى هاهایی علَم تجشبی 10402150
صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601143

صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 10810170

ٍاحذ سشاب - 124

صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 108101200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ سشاب - 727

صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 10810140

ٍاحذ هشاغِ - 147

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011350
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ هشاغِ - 743

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401170
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

ٍاحذ هشًذ - 125

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011200
صى ٍ هشد علَم  تغزیِ علَم تجشبی 110011200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ هشًذ - 728

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601140
صى ٍ هشد علَم  تغزیِ علَم تجشبی 11001140

استاى آرسبایجاى غشبی

ٍاحذ اسٍهیِ - 103

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191250
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040112525

صى هاهایی علَم تجشبی 104021200
صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011200

صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی علَم تجشبی 305781800

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ اسٍهیِ - 711

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119150
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401155

صى هاهایی علَم تجشبی 10402140
صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601140

ٍاحذ خَی - 137

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ خَی - 736

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150

ٍاحذ هْاباد - 166

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011350
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ هْاباد - 760

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401170
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

استاى اسدبیل

ٍاحذ اسدبیل - 119

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011250
صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 3050711000

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861500

صى ٍ هشد هشهت بٌاّای تاسیخی 601422600 ٌّش

10



 

 

(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ اسدبیل - 723

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601150

ٍاحذ خلخال - 213

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ خلخال - 786

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

استاى اصفْاى

خَساسگاى- ٍاحذ اصفْاى  - 175

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضكی سیاضی ٍ فٌی 4010611000
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع سیاضی ٍ فٌی 403101500
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 404011800

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021800
صى ٍ هشد هعواسی داخلی سیاضی ٍ فٌی 602201500

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191250
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040113535

صى هاهایی علَم تجشبی 104021250
صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071500

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 2080311000

ظشفیت خَدگشداى-(خَساسگاى)ٍاحذ اصفْاى - 702

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119150
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401177

صى هاهایی علَم تجشبی 10402150

ٍاحذ خویٌی ضْش - 188

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 404011700
صى ٍ هشد هٌْذسی هكاًیك سیاضی ٍ فٌی 406751800

ٍاحذ دّاقاى - 183

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ دّاقاى - 774

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160

ٍاحذ فالٍسجاى - 172

صى پشستاسی علَم تجشبی 104011350
صى هاهایی علَم تجشبی 104021250

صى هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071800
صى صیست فٌاٍسی علَم تجشبی 305781700

صى صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861600
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ فالٍسجاى - 766

صى پشستاسی علَم تجشبی 10401170
صى هاهایی علَم تجشبی 10402150

ٍاحذ گلپایگاى - 266

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ گلپایگاى - 825

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401140

ٍاحذ ًجف آباد - 150

صى ٍ هشد هٌْذسی بشق سیاضی ٍ فٌی 4011911000
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع سیاضی ٍ فٌی 403101900
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 404011800

صى ٍ هشد هٌْذسی هكاًیك سیاضی ٍ فٌی 4067511000
صى ٍ هشد هٌْذسی کاهپیَتش سیاضی ٍ فٌی 4105411000

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191250
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040113030

صى هاهایی علَم تجشبی 104021250
صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 107032350

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861800
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی علَم تجشبی 504225500
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست علَم تجشبی 506685600

گشایص بْذاضت) بْذاضت عوَهی 

کاسداًی-(خاًَادُ

صى علَم تجشبی 107212300

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 2080311000

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ ًجف آباد - 746

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119150
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401166

صى هاهایی علَم تجشبی 10402150
صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 10703270

ٍاحذ کاضاى - 116

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011200
صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011200

صى ٍ هشد هٌْذسی بْذاضت هحیظ علَم تجشبی 107112200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ کاضاى - 816

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401140
صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601140

صى ٍ هشد هٌْذسی بْذاضت هحیظ علَم تجشبی 10711240

استاى البشص

ٍاحذ کشج - 115

صى ٍ هشد هٌْذسی بشق سیاضی ٍ فٌی 4011911000
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش سیاضی ٍ فٌی 402042500

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع سیاضی ٍ فٌی 403101800
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 404011800
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

صى ٍ هشد هٌْذسی هكاًیك سیاضی ٍ فٌی 4067511000
صى ٍ هشد هٌْذسی کاهپیَتش سیاضی ٍ فٌی 4105411000
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021500

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی سیاضی ٍ فٌی 602051500

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040112020
صى هاهایی علَم تجشبی 104021250

صى ٍ هشد ضیوی کاسبشدی علَم تجشبی 303432800
صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 3050711000

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی علَم تجشبی 504225500

صى ٍ هشد سٍاى ضٌاسی علَم اًساًی 2073551000
صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 2080311000

صى ٍ هشد حسابذاسی علَم اًساًی 2130131000

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ کشج - 721

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401144
صى هاهایی علَم تجشبی 10402150

استاى ایالم

ٍاحذ ایالم - 254

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ ایالم  - 900

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401140

استاى تْشاى

داًطگاُ علَم پضضكی آصاد اسالهی تْشاى - 839

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضكی سیاضی ٍ فٌی 401061800

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191350
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040119090

صى هاهایی علَم تجشبی 1040212525
صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 1060113535

صى ٍ هشد هٌْذسی بْذاضت هحیظ علَم تجشبی 107112300
صى ٍ هشد هٌْذسی بْذاضت حشفِ ای ٍ ایوٌی کاس علَم تجشبی 107192300

صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 108101350
صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 3050711000

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 3058611000
صى ٍ هشد گیاُ پضضكی علَم تجشبی 502035500

صى ٍ هشد سٍاى ضٌاسی علَم اًساًی 2073551000

ظشفیت خَدگشداى- داًطگاُ علَم پضضكی آصاد اسالهی تْشاى  - 842

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119170
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040111818

صى هاهایی علَم تجشبی 10402155
صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601177

صى ٍ هشد هٌْذسی بْذاضت هحیظ علَم تجشبی 10711260
صى ٍ هشد هٌْذسی بْذاضت حشفِ ای ٍ ایوٌی کاس علَم تجشبی 10719260

صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 10810170
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

هحل تطكیل کالس ٍاحذ ضْشقذس-داًطگاُ علَم پضضكی آصاد اسالهی تْشاى - 901

گشایص بْذاضت) بْذاضت عوَهی 

کاسداًی-(خاًَادُ

صى علَم تجشبی 1072122020

گشایص هباسصُ با) بْذاضت عوَهی 

کاسداًی-(بیواسیْا

هشد علَم تجشبی 1072222020

ٍاحذ اسالهطْش - 238

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضكی سیاضی ٍ فٌی 401061800
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 404011700

صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071800
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861600

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 208031600

ٍاحذ پشدیس - 501

صى ٍ هشد هٌْذسی کاهپیَتش سیاضی ٍ فٌی 410541800
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021800

ٍاحذ پشًذ - 298

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع سیاضی ٍ فٌی 403101800
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021600

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861600

صى ٍ هشد آهَصش  صباى  اًگلیسی 203121600 صباًْای خاسجِ

ٍاحذ تْشاى جٌَب - 141

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضكی سیاضی ٍ فٌی 4010611200
صى ٍ هشد هٌْذسی بشق سیاضی ٍ فٌی 4011911200

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع سیاضی ٍ فٌی 403101900
صى ٍ هشد هٌْذسی ًقطِ بشداسی سیاضی ٍ فٌی 4037411000

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 4040111000
صى ٍ هشد هٌْذسی هكاًیك سیاضی ٍ فٌی 4067511200

صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی سیاضی ٍ فٌی 407201500
صى ٍ هشد هٌْذسی ساخت ٍ تَلیذ سیاضی ٍ فٌی 407941500

صى ٍ هشد هٌْذسی کاهپیَتش سیاضی ٍ فٌی 4105411200
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021800

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی سیاضی ٍ فٌی 602051800

صى ٍ هشد ضیوی کاسبشدی علَم تجشبی 303432800

صى ٍ هشد سٍاى ضٌاسی علَم اًساًی 2073551000
صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 2080311000

صى ٍ هشد هذیشیت  باصسگاًی علَم اًساًی 2120731000

صى ٍ هشد استباط تصَیشی 601401500 ٌّش

صى ٍ هشد هتشجوی  صباى  اًگلیسی 203151800 صباًْای خاسجِ

ٍاحذ تْشاى ضشق - 284

صى ٍ هشد سٍاى ضٌاسی علَم اًساًی 2073551000
صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 2080311000
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

ٍاحذ تْشاى ضوال - 157

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضكی سیاضی ٍ فٌی 401061500
صى ٍ هشد هٌْذسی بشق سیاضی ٍ فٌی 401191800

صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش سیاضی ٍ فٌی 402042500
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت سیاضی ٍ فٌی 402342500

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع سیاضی ٍ فٌی 403101900
صى ٍ هشد هٌْذسی ًقطِ بشداسی سیاضی ٍ فٌی 403741800

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 4040111000
صى ٍ هشد هٌْذسی هكاًیك سیاضی ٍ فٌی 406751800

صى ٍ هشد هٌْذسی ساخت ٍ تَلیذ سیاضی ٍ فٌی 407941500
صى ٍ هشد هٌْذسی کاهپیَتش سیاضی ٍ فٌی 4105411000
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021800

صى ٍ هشد هعواسی داخلی سیاضی ٍ فٌی 602201500

صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 3050711000
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861800

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی علَم تجشبی 504225600

صى ٍ هشد سٍاى ضٌاسی علَم اًساًی 207355800
صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 2080311000

ٍاحذ تْشاى غشب - 228

صى ٍ هشد هٌْذسی بشق سیاضی ٍ فٌی 401191800
صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع سیاضی ٍ فٌی 403101900
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 404011800

صى ٍ هشد هٌْذسی هكاًیك سیاضی ٍ فٌی 406751800
صى ٍ هشد هٌْذسی کاهپیَتش سیاضی ٍ فٌی 4105411000
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021800

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی سیاضی ٍ فٌی 602051500
صى ٍ هشد هعواسی داخلی سیاضی ٍ فٌی 602201800

صى ٍ هشد سٍاى ضٌاسی علَم اًساًی 207355800
صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 2080311000

صى ٍ هشد حسابذاسی علَم اًساًی 2130131000

صى ٍ هشد آهَصش  صباى  اًگلیسی 203121500 صباًْای خاسجِ

ٍاحذ تْشاى هشکضی - 101

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضكی سیاضی ٍ فٌی 401061800
صى ٍ هشد هٌْذسی بشق سیاضی ٍ فٌی 4011911000
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت سیاضی ٍ فٌی 4023421000

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع سیاضی ٍ فٌی 403101900
صى ٍ هشد هٌْذسی ًقطِ بشداسی سیاضی ٍ فٌی 403741500

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 4040111000
صى ٍ هشد هٌْذسی هكاًیك سیاضی ٍ فٌی 4067511000

صى ٍ هشد هٌْذسی کاهپیَتش سیاضی ٍ فٌی 4105411000
صى ٍ هشد هٌْذسی َّا فضا سیاضی ٍ فٌی 411061800

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی آب سیاضی ٍ فٌی 503971500
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021800

صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی سیاضی ٍ فٌی 602051500
صى ٍ هشد هعواسی داخلی سیاضی ٍ فٌی 602201500
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

صى ٍ هشد ضیوی کاسبشدی علَم تجشبی 303432800
صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071500
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی علَم تجشبی 305781500

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861800
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی علَم تجشبی 504225600
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست علَم تجشبی 506685500

صى ٍ هشد سٍاى ضٌاسی علَم اًساًی 2073551000
صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 2080311200

صى ٍ هشد استباط تصَیشی 6014011000 ٌّش
صى ٍ هشد عكاسی 603031800 ٌّش

صى ٍ هشد هتشجوی  صباى  اًگلیسی 203151800 صباًْای خاسجِ

ٍاحذ دهاًٍذ - 250

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 208031800

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ دهاًٍذ - 838

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150

ٍاحذ سٍدّي - 113

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021700

صى ٍ هشد ضیوی هحض علَم تجشبی 303492600
صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071500
صى ٍ هشد صیست فٌاٍسی علَم تجشبی 305781800

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861800
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی جاًَسی علَم تجشبی 306001600

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیك گیاّی علَم تجشبی 501695500
صى ٍ هشد گیاُ پضضكی علَم تجشبی 502035600

صى ٍ هشد سٍاى ضٌاسی علَم اًساًی 2073551000
صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 208031800

صى ٍ هشد استباط تصَیشی 601401600 ٌّش

صى ٍ هشد صباى  ٍادبیات  اًگلیسی 203111600 صباًْای خاسجِ

ٍاحذ ضْش قذس - 252

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 404011800

صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071800
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861600

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 208031800

ٍاحذ علَم داسٍئی - 225

صى ٍ هشد ضیوی کاسبشدی علَم تجشبی 303432800
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی علَم تجشبی 504225800

ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات - 123

صى ٍ هشد علَم کاهپیَتش سیاضی ٍ فٌی 301171500
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 
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سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

صى ٍ هشد هٌْذسی پضضكی سیاضی ٍ فٌی 4010611200
صى ٍ هشد هٌْذسی بشق سیاضی ٍ فٌی 4011911200

صى ٍ هشد هٌْذسی  ضیوی سیاضی ٍ فٌی 4020121000
صى ٍ هشد هٌْذسی پلیوش سیاضی ٍ فٌی 4020421000
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت سیاضی ٍ فٌی 4023421200

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع سیاضی ٍ فٌی 4031011000
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 4040111000
صى ٍ هشد هٌْذسی ٍسصش سیاضی ٍ فٌی 404611800

صى ٍ هشد هٌْذسی هكاًیك سیاضی ٍ فٌی 4067511000
صى ٍ هشد هٌْذسی هَاد ٍ هتالَسطی سیاضی ٍ فٌی 4072011000

صى ٍ هشد هٌْذسی کاهپیَتش سیاضی ٍ فٌی 4105411200
صى ٍ هشد هٌْذسی َّا فضا سیاضی ٍ فٌی 4110611000

صى ٍ هشد هٌْذسی  ّستِ ای سیاضی ٍ فٌی 4120211000
صى ٍ هشد هٌْذسی  اًشطی سیاضی ٍ فٌی 413011800

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021500
صى ٍ هشد هٌْذسی ضْشساصی سیاضی ٍ فٌی 602051500

صى ٍ هشد بْذاضت هَاد غزایی علَم تجشبی 105031800
صى ٍ هشد علَم  تغزیِ علَم تجشبی 1100113030

صى ٍ هشد ضیوی کاسبشدی علَم تجشبی 303432800
صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071500

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861800
صى ٍ هشد گیاُ پضضكی علَم تجشبی 502035800

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی علَم تجشبی 5042251000
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی ضیالت علَم تجشبی 506675600

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست علَم تجشبی 5066851000

صى ٍ هشد سٍاى ضٌاسی علَم اًساًی 2073551000
صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 2080311000

صى ٍ هشد علَم  سیاسی علَم اًساًی 208124800
صى ٍ هشد اقتصاد علَم اًساًی 2091531000

صى ٍ هشد هذیشیت  باصسگاًی علَم اًساًی 2120731000
صى ٍ هشد هذیشیت صٌعتی علَم اًساًی 212113500

صى ٍ هشد هذیشیت هالی علَم اًساًی 212453800
صى ٍ هشد حسابذاسی علَم اًساًی 2130131200

صى ٍ هشد ّتلذاسی علَم اًساًی 2139731200
صى ٍ هشد علَم ٍسصضی علَم اًساًی 2147551000

صى ٍ هشد گشدضگشی علَم اًساًی 2159231000

صى ٍ هشد آهَصش  صباى  اًگلیسی 2031211000 صباًْای خاسجِ
صى ٍ هشد هتشجوی  صباى  اًگلیسی 203151800 صباًْای خاسجِ
صى ٍ هشد هتشجوی  صباى  آلواًی 203332800 صباًْای خاسجِ

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات - 726

صى ٍ هشد علَم  تغزیِ علَم تجشبی 11001166

ٍاحذ فیشٍصکَُ - 135

صى ٍ هشد هٌْذسی کاهپیَتش سیاضی ٍ فٌی 410541600

ٍاحذ ٍساهیي - 143

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191250
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300

17



 

 

(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

صى هاهایی علَم تجشبی 104021300
صى ٍ هشد علَم ٍ صٌایع غزایی علَم تجشبی 110041200

صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071800

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 208031800
صى ٍ هشد حسابذاسی علَم اًساًی 213013700

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ ٍساهیي - 740

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119150
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160

صى هاهایی علَم تجشبی 10402160
صى ٍ هشد علَم ٍ صٌایع غزایی علَم تجشبی 11004140

ضْشسی (سُ)ٍاحذ یادگاس اهام خویٌی - 139

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع سیاضی ٍ فٌی 403101500
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 404011800

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021800
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021800

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی علَم تجشبی 504225500

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 208031500

استاى چْاسهحال ٍبختیاسی

ٍاحذ ضْشکشد - 133

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

گشایص بْذاضت) بْذاضت عوَهی 

کاسداًی-(خاًَادُ

صى علَم تجشبی 107212250

گشایص هباسصُ با) بْذاضت عوَهی 

کاسداًی-(بیواسیْا

هشد علَم تجشبی 107222250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ ضْشکشد - 734

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

استاى خشاساى جٌَبی

ٍاحذ بیشجٌذ - 131

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

صى ٍ هشد هٌْذسی بْذاضت هحیظ علَم تجشبی 107112200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ بیشجٌذ - 733

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

صى ٍ هشد هٌْذسی بْذاضت هحیظ علَم تجشبی 10711240

ٍاحذ عبس - 229

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011020
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ عبس - 823

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401104

ٍاحذ قایٌات - 261

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ قایٌات - 793

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401140

استاى خشاساى سضَی

ٍاحذ سبضٍاس - 127

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011200
صى ٍ هشد علَم ٍ صٌایع غزایی علَم تجشبی 110041200

گشایص بْذاضت) بْذاضت عوَهی 

کاسداًی-(خاًَادُ

صى علَم تجشبی 107212250

گشایص هباسصُ با) بْذاضت عوَهی 

کاسداًی-(بیواسیْا

هشد علَم تجشبی 107222250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ سبضٍاس - 729

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401140
صى ٍ هشد علَم ٍ صٌایع غزایی علَم تجشبی 11004140

ٍاحذ فشدٍس - 162

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ فشدٍس - 756

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150

ٍاحذ قَچاى - 206

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011200
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ قَچاى - 780

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401140
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

ٍاحذ گٌاباد - 140

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011200
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ گٌاباد - 738

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401140
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

ٍاحذ هطْذ - 111

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع سیاضی ٍ فٌی 403101500
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 404011800

صى ٍ هشد هٌْذسی هكاًیك سیاضی ٍ فٌی 406751800
صى ٍ هشد هٌْذسی کاهپیَتش سیاضی ٍ فٌی 4105411000
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021800
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191300
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040113535

صى هاهایی علَم تجشبی 104021300
صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011250

صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 108101300
صى ٍ هشد ضیوی کاسبشدی علَم تجشبی 303432800

صى ٍ هشد ضیوی هحض علَم تجشبی 303492800
صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 3050711000

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861800
صى ٍ هشد اقتصاد کطاٍسصی علَم تجشبی 502055400

صى ٍ هشد هٌْذسی فضای سبض علَم تجشبی 503235600
صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی علَم تجشبی 504225500

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 2080311000
صى ٍ هشد هذیشیت  دٍلتی علَم اًساًی 212103800

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ هطْذ - 718

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119160
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401177

صى هاهایی علَم تجشبی 10402160
صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601150

صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 10810160

ٍاحذ ًیطابَس - 130

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250
صى هاهایی علَم تجشبی 104021250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ ًیطابَس - 732

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150
صى هاهایی علَم تجشبی 10402150

ٍاحذ کاضوش - 212

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ کاضوش - 785

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401140

استاى خشاساى ضوالی

ٍاحذ بجٌَسد - 182

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ بجٌَسد - 773

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

ٍاحذ ضیشٍاى - 169

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ ضیشٍاى - 763

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

استاى خَصستاى

ٍاحذ آباداى - 151

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ آباداى - 747

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402150

ٍاحذ اَّاص - 106

صى ٍ هشد هٌْذسی بشق سیاضی ٍ فٌی 4011911000
صى ٍ هشد هٌْذسی ًفت سیاضی ٍ فٌی 402342500

صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 404011800
صى ٍ هشد هٌْذسی هكاًیك سیاضی ٍ فٌی 4067511000
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021500

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021250

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 2080311000

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ اَّاص - 714

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402150

ٍاحذ بْبْاى - 215

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ بْبْاى - 787

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

ٍاحذ دصفَل - 165

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040112020
صى هاهایی علَم تجشبی 104021250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ دصفَل - 759

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401144
صى هاهایی علَم تجشبی 10402150

ٍاحذ هسجذسلیواى - 178

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ هسجذسلیواى - 769

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

استاى صًجاى

ٍاحذ ابْش - 207

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250

ظشفیت هاصاد خَدگشداى-ٍاحذ ابْش - 781

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150

ٍاحذ صًجاى - 138

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040113030
صى هاهایی علَم تجشبی 104021250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ صًجاى - 737

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401166
صى هاهایی علَم تجشبی 10402150

استاى سوٌاى

ٍاحذ سوٌاى - 128

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ سوٌاى - 730

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

ٍاحذ ضاّشٍد - 104

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040112020
صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011200

صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 108101200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ ضاّشٍد - 701

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401144
صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601140

صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 10810140

ٍاحذ گشهساس - 189

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191250
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300

صى ٍ هشد علَم ٍ صٌایع غزایی علَم تجشبی 110041200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ گشهساس - 835

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119150
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160

صى ٍ هشد علَم ٍ صٌایع غزایی علَم تجشبی 11004140

استاى سیستاى ٍبلَچستاى

ٍاحذ صاّذاى - 109

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ صاّذاى - 716

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601140

استاى فاسس

ٍاحذ آبادُ - 216

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040112020

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ آبادُ - 788

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401144

ٍاحذ اسسٌجاى - 160

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191200
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040112020

صى هاهایی علَم تجشبی 104021250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ اسسٌجاى - 754

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119140
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401144

صى هاهایی علَم تجشبی 10402150

ٍاحذ استْباى - 145

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ استْباى - 742

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

ٍاحذ اقلیذ - 161

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040112020

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ اقلیذ - 755

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401144

ٍاحذ جْشم - 193

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ جْشم - 777

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

ٍاحذ داساب - 168

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ داساب - 762

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

ٍاحذ ضیشاص - 163

صى ٍ هشد هٌْذسی بشق سیاضی ٍ فٌی 4011911000
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 404011800

صى ٍ هشد هٌْذسی هكاًیك سیاضی ٍ فٌی 4067511000
صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 6020211000

صى ٍ هشد ضیوی کاسبشدی علَم تجشبی 303432600
صى ٍ هشد گیاُ پضضكی علَم تجشبی 502035600

صى ٍ هشد علَم ٍ هٌْذسی صٌایع غزایی علَم تجشبی 504225500

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 208031800

ٍاحذ فیشٍصآباد - 129

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250
صى هاهایی علَم تجشبی 104021250

صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 107032300
صى ٍ هشد هٌْذسی بْذاضت هحیظ علَم تجشبی 107112200

گشایص بْذاضت) بْذاضت عوَهی 

کاسداًی-(خاًَادُ

صى علَم تجشبی 107212300

گشایص هباسصُ با) بْذاضت عوَهی 

کاسداًی-(بیواسیْا

هشد علَم تجشبی 107222300

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ فیشٍصآباد - 731

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150
صى هاهایی علَم تجشبی 10402150

صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 10703260
صى ٍ هشد هٌْذسی بْذاضت هحیظ علَم تجشبی 10711240

ٍاحذ کاصسٍى - 152

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011200
صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 107032250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ کاصسٍى - 748

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601140
صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 10703250

ٍاحذ السستاى - 155

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ السستاى - 750

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

استاى قضٍیي

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ تاکستاى - 764

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150

ٍاحذ تاکستاى - 170

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250

ٍاحذ قضٍیي - 214

صى ٍ هشد هٌْذسی  صٌایع سیاضی ٍ فٌی 4031011000
صى ٍ هشد هٌْذسی عوشاى سیاضی ٍ فٌی 404011800

صى ٍ هشد هٌْذسی هعواسی سیاضی ٍ فٌی 602021800

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191250
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ قضٍیي - 824

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119150
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160

استاى قن

ٍاحذ قن - 154

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011300

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ قن - 749

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601160

استاى کشدستاى

ٍاحذ سٌٌذج - 110

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040112020
صى هاهایی علَم تجشبی 104021250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ سٌٌذج - 717

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401144
صى هاهایی علَم تجشبی 10402150

استاى کشهاى

ٍاحذ صسًذ - 211

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ صسًذ - 784

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160

ٍاحذ سیشجاى - 203

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300

25



 

 

(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ سیشجاى - 779

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160

ٍاحذ ضْشبابك - 210

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ ضْشبابك - 783

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150

ٍاحذ کشهاى - 108

صى ٍ هشد هٌْذسی َّا فضا سیاضی ٍ فٌی 411061700

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040113030
صى هاهایی علَم تجشبی 104021250

صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071800
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861800

گشایص بْذاضت) بْذاضت عوَهی 

کاسداًی-(خاًَادُ

صى علَم تجشبی 107212300

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ کشهاى - 715

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401166
صى هاهایی علَم تجشبی 10402150

استاى کشهاًطاُ

ٍاحذ کشهاًطاُ - 192

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011350
صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 107032250

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 208031800

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ کشهاًطاُ - 797

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401170
صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 10703250

استاى کْگیلَیِ ٍبَیشاحوذ

ٍاحذ گچساساى - 149

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ گچساساى - 745

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

ٍاحذ یاسَج - 120

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040112020

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ یاسَج - 724

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401144
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

استاى گلستاى

ٍاحذ آصادضْش - 186

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ آصادضْش  - 899

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150

ٍاحذ بٌذسگض - 393

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ بٌذسگض - 796

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401140

ٍاحذ علی آبادکتَل - 184

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191250
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040112015

صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 107032250
صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 108101200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ علی آبادکتَل - 775

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119150
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401143

صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 10703250
صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 10810140

ٍاحذ گشگاى - 173

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ گشگاى - 767

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601140

ٍاحذ گٌبذ کاٍٍس - 274

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ گٌبذ کاٍٍس - 826

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150

استاى گیالى

ٍاحذ آستاسا - 164

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ آستاسا - 758

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

ٍاحذ سضت - 117

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

صى ٍ هشد ضیوی هحض علَم تجشبی 303492600
صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 3050711000

صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861800
صى ٍ هشد علَم  داهی علَم تجشبی 501015400

صى ٍ هشد هٌْذسی تَلیذ ٍ طًتیك گیاّی علَم تجشبی 501695400
صى ٍ هشد گیاُ پضضكی علَم تجشبی 502035600

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ سضت - 722

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

ٍاحذ الّیجاى - 202

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250
صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011200

صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071800
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861500

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ الّیجاى - 778

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150
صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601140

استاى لشستاى

ٍاحذ الیگَدسص - 245

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191200
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ الیگَدسص - 790

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119140
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601140

ٍاحذ بشٍجشد - 112

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021250

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011250
صى ٍ هشد هٌْذسی بْذاضت حشفِ ای ٍ ایوٌی کاس علَم تجشبی 107192200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ بشٍجشد - 719

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402150

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601150
صى ٍ هشد هٌْذسی بْذاضت حشفِ ای ٍ ایوٌی کاس علَم تجشبی 10719240

ٍاحذ خشم آباد - 148

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ خشم آباد - 744

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150

ٍاحذ دٍسٍد - 248

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ دٍسٍد - 791

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150

استاى هاصًذساى

ٍاحذ بابل - 156

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ بابل - 751

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601140

ٍاحذ تٌكابي - 159

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011350
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011200
صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071800

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ تٌكابي - 753

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401170
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601140

ٍاحذ چالَس - 158

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ چالَس - 752

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601140

ٍاحذ ساسی - 208

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040112525
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011200
صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 107032250

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 2080311000
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ ساسی - 782

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401155
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601140
صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 10703250

ٍاحذ قائن ضْش - 107

صى ٍ هشد حقَق علَم اًساًی 208031800

استاى هشکضی

ٍاحذ اساک - 121

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 106011250
صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 107032250

صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071800
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861500

گشایص بْذاضت) بْذاضت عوَهی 

کاسداًی-(خاًَادُ

صى علَم تجشبی 107212300

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ اساک - 725

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

صى ٍ هشد علَم  آصهایطگاّی علَم تجشبی 10601150
صى ٍ هشد بْذاضت  عوَهی علَم تجشبی 10703250

ٍاحذ ساٍُ - 181

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011200

ظشفیت هاصاد خَدگشداى-ٍاحذ ساٍُ - 772

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401140

استاى ّشهضگاى

ٍاحذ بٌذسعباس - 114

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040112020

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ بٌذسعباس - 720

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401144

استاى ّوذاى

ٍاحذ تَیسشکاى - 167

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011250
صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ تَیسشکاى - 761

صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401150
صى هاهایی علَم تجشبی 10402140
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(توام ٍقت) داًطگاُ آصاد اسالهی 99ضْشّای آصهَى سشاسشی سال/ سضتِ: (1)جذٍل ضواسُ 

ًام 

سضتِ تحصیلی

کذ

 سضتِ

گــشٍُ

صیش گشٍُ آصهایطی

جٌس

 پزیشش

ظشفیت پزیشش ًیوسال

دٍماٍل

ٍاحذ هالیش - 196

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191250
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 104011300

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ هالیش - 836

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119150
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401160

ٍاحذ ّوذاى - 171

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191200
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040112020

صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071800
صى ٍ هشد صیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلكَلی علَم تجشبی 305861500

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ ّوذاى - 765

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119140
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401144

استاى یضد

ٍاحذ هیبذ - 179

صى هاهایی علَم تجشبی 104021200

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ هیبذ - 770

صى هاهایی علَم تجشبی 10402140

ٍاحذ یضد - 105

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 101191200
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 1040113030
صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 108101200

صى ٍ هشد هیكشٍبیَلَطی علَم تجشبی 305071500

صى ٍ هشد سٍاى ضٌاسی علَم اًساًی 207355800

ظشفیت خَدگشداى-ٍاحذ یضد - 713

صى ٍ هشد تكٌَلَطی اتاق عول علَم تجشبی 10119140
صى ٍ هشد پشستاسی علَم تجشبی 10401166
صى ٍ هشد َّضبشی علَم تجشبی 10810140
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فهرست واحدهای دانشگاهی دارای امکانات خوابگاهی دانشگاه آزاد اسالمی- 2جدول 

خَاّزاى              آباداى

خَاّزاى ٍ بزادراى    آبادُ

خَاّزاى              آسادشْز

خَاّزاى              آستارا

خَاّزاى ٍ بزادراى    آشتياى

خَاّزاى ٍ بزادراى    ابْز

خَاّزاى ٍ بزادراى    اراك

خَاّزاى              اردبيل

خَاّزاى ٍ بزادراى    استْباى

خَاّزاى              اشكذر

خَاّزاى             خَراسگاى-  اصفْاى 

خَاّزاى              اقليذ

خَاّزاى              اليگَدرس

خَاّزاى ٍ بزادراى    اهيذيِ

خَاّزاى              اًار

خَاّزاى              اَّاس

خَاّزاى              ايذُ

خَاّزاى              ايزاًشْز

خَاّزاى              ايالم

خَاّزاى              بابل

خَاّزاى              بافت

خَاّزاى ٍ بزادراى    بافق

خَاّزاى              بجٌَرد

خَاّزاى              بزدسكي

خَاّزاى              بزٍجزد

خَاّزاى ٍ بزادراى    بزٍجي

خَاّزاى              بٌاب

خَاّزاى ٍ بزادراى    بٌذرعباس

خَاّزاى              بْبْاى

خَاّزاى              بَئيي سّزا

خَاّزاى              بَشْز

خَاّزاى ٍ بزادراى    بيزجٌذ

خَاّزاى              پارسياى

خَاّزاى              تاكستاى

خَاّزاى              تبزيش

خَاّزاى ٍ بزادراى    تفزش

خَاّزاى              تٌكابي

خَاّزاى              جْزم

خَاّزاى              چالَس

بزادراى              خارك

خَاّزاى              خاش

خَاّزاى              خزم آباد

خَاّزاى              خلخال

خَاّزاى              خويي

بزادراى              خويٌي شْز

خَاّزاى              خَي

خَاّزاى              داراب

خَاّزاى              داهغاى

خَاّزاى ٍ بزادراى    دسفَل

خَاّزاى ٍ بزادراى    دّاقاى

خَاّزاى              دٍرٍد

خَاّزاى              راهْزهش

خَاّزاى              رشت

خَاّزاى ٍ بزادراى    رٍدّي

خَاّزاى              ساّذ شْز

خَاّزاى ٍ بزادراى    ساّذاى

خَاّزاى ٍ بزادراى    سًجاى

خَاّزاى              ساري

خَاّزاى ٍ بزادراى    ساٍُ

خَاّزاى              سزاب

خَاّزاى              سزاٍاى

خَاّزاى              سزٍستاى

خَاّزاى              سقش

خَاّزاى ٍ بزادراى    سوٌاى

خَاّزاى              سيزجاى

خَاّزاى ٍ بزادراى    شبستز

خَاّزاى ٍ بزادراى    شْزضا

خَاّزاى ٍ بزادراى    شْزكزد

خَاّزاى              شيزاس

خَاّزاى              شيزٍاى

خَاّزاى              صفاشْز

خَاّزاى ٍ بزادراى    طبس

خَاّزاى ٍ بزادراى    فزدٍس

خَاّزاى              فالٍرجاى

خَاّزاى ٍ بزادراى    فيزٍسآباد

خَاّزاى              قائن شْز

خَاّزاى ٍ بزادراى    قايٌات

خَاّزاى ٍ بزادراى    قشٍيي

خَاّزاى ٍ بزادراى    قشن

خَاّزاى              قن

خَاّزاى              كاسرٍى

خَاّزاى              كزهاى

خَاّزاى              كزهاًشاُ

خَاّزاى              كليبز

خَاّزاى              كٌگاٍر

خَاّزاى              كٌَْج

خَاّزاى              گزگاى

خَاّزاى ٍ بزادراى    گزهسار

بزادراى              گلپايگاى

خَاّزاى ٍ بزادراى    گٌاباد

خَاّزاى ٍ بزادراى    الرستاى

خَاّزاى              الهزد

خَاّزاى              هاّشْز

خَاّزاى              هحالت

خَاّزاى              هزاغِ

خَاّزاى              هسجذسليواى

خَاّزاى              هشْذ

خَاّزاى              هْاباد

خَاّزاى ٍ بزادراى    هيوِ

خَاّزاى ٍ بزادراى    ًجف آباد

خَاّزاى              ًَرآباد هوسٌي

خَاّزاى ٍ بزادراى    ّوذاى

خَاّزاى ٍ بزادراى    يشد
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 هاي ستاد پاسخگویی  تلفن

  دانشگاه  و فارغ التحصیلی پذیرش ،مرکز سنجش
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  سامانه روابط عمومی 

  و فارغ التحصیلی پذیرش ،مرکز سنجش

  دانشگاه آزاد اسالمی

Sanjesh.iau.ac.ir 

  

  

اي غیــر انتفــاعی و غیــر دولتــی  دانشــگاه آزاد اســالمی مؤسســه

هـیچ شخصــی اعـم از حقیقـی یــا حقـوقی در آن ســهمی     . اسـت 

. شـود  هاي آن درخود دانشگاه هزینه می نداشته و تمام دریافت

. هیچ کس حق برداشت مبلغی به عنـوان سـهم یـا سـود نـدارد     

رسـد و   می تراز مالی دانشگاه هر سال به تصویب مراجع قانونی

 .قابل ارائه به عموم مردم است
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