
نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته استان آذربایجان شرقی
واحد آذرشهر - 399 زن و مرد حقوق زن و مرد مهندسی برق20803 زن و مرد مهندسی معماري40119 60202

واحد اسکو - 350 زن و مرد حسابداري زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی21301 زن و مرد مهندسی برق30586 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   60202 41054

واحد اهر - 220 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی20312 زن و مرد روانشناسی20418 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20813 زن و مرد مدیریت مالی21207 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد فیزیک21517 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد زمین شناسی30343 زن و مرد میکروبیولوژي30401 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد مهندسی پزشکی30586 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40204 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40510 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 41054

زن و مرد مهندسی صنایع غذایی زن و مرد مهندسی معماري41427 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60202 زن و مرد)پاره وقت( علوم قضایی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20813 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21207 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21475 زن و مرد)پاره وقت( میکروبیولوژي   30343 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   30507 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30586 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نقشه برداري   40201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40374 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معدن   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40510 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40675 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   41054 60202

واحد ایلخچی - 396 زن و مرد حقوق زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   40201 60202

واحد بستان آباد - 351 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد حقوق20315 زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد مهندسی کامپیوتر21301 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20315 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   20803 41054

واحد بناب - 144 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی 20101
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد آموزش زبان انگلیسی زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20312 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد حقوق20612 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20812 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21211 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21517 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30123 زن و مرد فیزیک مهندسی30228 زن و مرد میکروبیولوژي30231 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد علوم مهندسی30586 زن و مرد مهندسی برق30950 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی هوا فضا41054 زن و مرد مهندسی معماري41106 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60205 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20812 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21210 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( میکروبیولوژي   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30507 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نقشه برداري   40310 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40374 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40675 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   41054 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شهرسازي   60202 60205

زن و مرد زبان و ادبیات فارسیواحد تبریز - 102 زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20202 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مردادبی-  زبان فرانسه 20315 زن و مردمترجمی-  زبان فرانسه 20328 زن و مرد آموزش زبان عربی20329 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20385 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد مردم شناسی20454 زن و مرد روزنامه نگاري20510 زن و مرد روابط عمومی20530 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20531 زن و مرد علوم تربیتی20573 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد علوم سیاسی20706 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت صنعتی21207 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد مشاوره21517 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21602 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21717 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد زمین شناسی30228 زن و مرد آمار30401 زن و مرد مهندسی پزشکی30801 زن و مرد مهندسی شیمی40106 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40201 زن و مرد علوم کامپیوتر40720 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی هوا فضا41054 زن و مرد علوم دامی41106 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد گیاه پزشکی50170 50203
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی فضاي سبز زن و مرد علوم و مهندسی آب50323 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50397 زن و مرد ترویج و آموزش کشاورزي پایدار50398 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50470 زن و مرد نقاشی50668 زن و مرد ارتباط تصویري60111 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی60140 زن و مرد مهندسی شهرسازي60142 زن و مرد معماري داخلی60205 زن و مرد عکاسی60220 60303

مرکز سردرود - 566 زن و مرد مدیریت صنعتی زن و مرد مهندسی برق21211 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

مرکز گوگان - 504 زن و مرد مهندسی مکانیک زن و مرد مهندسی معماري40675 60202

واحد جلفا - 471 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی زن و مرد مدیریت بازرگانی20418 زن و مرد مدیریت مالی21207 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21301 زن و مرد علوم ورزشی21329 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی21475 زن و مرد مهندسی برق30586 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد معماري داخلی60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   60220 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 41054

واحد خامنه - 386 زن و مرد روانشناسی زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20812 21207

زن و مرد مدیریت بیمه زن و مرد مدیریت امور بانکی21209 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40201 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   40675 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20812 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بیمه   21207 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت مالی   21209 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21245 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40201 40675

واحد سراب - 124 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد روانشناسی20312 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت صنعتی20803 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد مشاوره21301 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21602 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21717 زن و مرد میکروبیولوژي30123 زن و مرد مهندسی برق30507 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی هوا فضا40401 زن و مرد علوم دامی41106 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50101 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد)پاره وقت( آموزش زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20312 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20706 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   21301 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   40119 50422

مرکز مهربان - 580 زن و مرد مدیریت بازرگانی 21207
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته
واحد شبستر - 195 زن و مرد بهداشت مواد غذایی زن و مرد زبان و ادبیات فارسی10503 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد فلسفه و حکمت اسالمی20312 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی20410 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20418 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد تاریخ20803 زن و مرد ایران شناسی21103 زن و مرد مدیریت صنعتی21117 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد حسابداري21230 زن و مرد مشاوره21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد شیمی کاربردي30228 زن و مرد مهندسی پزشکی30343 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی خط و سازه هاي ریلی40201 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40324 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی هسته اي41054 زن و مرد علوم دامی41202 زن و مرد مهندسی طبیعت50101 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50187 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50323 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50395 زن و مرد علوم و مهندسی جنگل50422 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50666 زن و مرد ارتباط تصویري50667 زن و مرد مهندسی معماري60140 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60205 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   20706 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 41054

زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري    60202

مرکز تسوج - 470 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی زن و مرد حقوق20454 زن و مرد مهندسی عمران20803 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   20803 40401

واحد صوفیان - 390 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی زن و مرد حقوق20311 زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد شیمی کاربردي21301 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد میکروبیولوژي30349 زن و مرد مهندسی برق30507 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   41054 50422

واحد عجب شیر - 256 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد روانشناسی20315 زن و مرد اقتصاد20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد گردشگري21301 زن و مرد مهندسی برق21592 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

واحد کلیبر - 276 زن و مرد علوم تربیتی 20612
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت صنعتی20803 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21301 زن و مرد مهندسی برق30123 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40119 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50169 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   20803 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   41054 60202

واحد مراغه - 147 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد جامعه شناسی20315 زن و مرد حقوق20505 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد اقتصاد20812 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت مالی21210 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد فیزیک21475 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد زمین شناسی30343 زن و مرد میکروبیولوژي30401 زن و مرد زیست فناوري30507 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد علوم مهندسی30586 زن و مرد مهندسی نفت30950 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40234 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40510 زن و مرد علوم دامی40675 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50101 50170

زن و مرد مهندسی معماري زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( آموزش زبان انگلیسی   60205 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   20312 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20315 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   21210 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شهرسازي   60202 60205

واحد مرند - 125 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد روانشناسی20315 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت دولتی20803 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21517 زن و مرد شیمی کاربردي30123 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد میکروبیولوژي30349 زن و مرد زیست فناوري30507 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30586 زن و مرد زیست شناسی جانوري30599 زن و مرد آمار30600 زن و مرد علوم مهندسی30801 زن و مرد مهندسی پزشکی30950 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد علوم کامپیوتر40720 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی41018 زن و مرد گیاه پزشکی50170 50203
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد اقتصاد کشاورزي زن و مرد مهندسی فضاي سبز50205 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50323 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50398 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 زن و مرد)پاره وقت( آموزش زبان انگلیسی   60220 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   20312 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   21301 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی جانوري   30599 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   30600 40401

واحد ملکان - 300 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی زن و مرد جامعه شناسی20418 زن و مرد روانشناسی20505 زن و مرد حسابداري20706 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد میکروبیولوژي30123 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی30586 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50169 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   50323 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20706 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21301 21475

واحد ممقان - 297 زن و مرد روانشناسی زن و مرد اقتصاد20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21210 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21301 زن و مرد مهندسی پزشکی21329 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40119 زن و مرد اقتصاد کشاورزي40374 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50205 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   60202 21210

زن و مرد)پاره وقت( حسابداري    21301

واحد میانه - 218 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد حقوق20312 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد مدیریت بیمه20915 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21210 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد زیست فناوري30401 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد مهندسی برق30586 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی عمران40204 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40510 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد گیاه پزشکی50170 زن و مرد اقتصاد کشاورزي50203 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50205 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50323 زن و مرد باستان شناسی50398 زن و مرد مهندسی معماري60119 زن و مرد معماري داخلی60202 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   60220 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30349 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   40119 50203

مرکز ترکمانچاي - 508 زن و مرد مدیریت دولتی زن و مرد گیاه پزشکی21210 50203
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته
واحد ورزقان - 348 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد حقوق20101 زن و مرد مهندسی عمران20803 زن و مرد مهندسی معماري40401 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60202 20803

واحد هادي شهر - 338 زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21207 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21301 زن و مرد فیزیک21329 زن و مرد مهندسی برق30201 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40119 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

واحد هریس - 388 زن و مرد مهندسی کامپیوتر زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی41054 زن و مرد مهندسی معماري60142 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   41054 60202

واحد هشترود - 301 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد حقوق20101 زن و مرد مدیریت صنعتی20803 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد مهندسی کامپیوتر21301 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   41054 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   20803 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   21301 استان آذربایجان غربی41054
واحد ارومیه - 103 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مردادبی-  زبان فرانسه 20315 زن و مرد تاریخ و تمدن ملل اسالمی20328 20481

زن و مرد علوم تربیتی زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد فیزیک مهندسی30228 زن و مرد زمین شناسی30231 زن و مرد میکروبیولوژي30401 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد علوم مهندسی30586 زن و مرد مهندسی پزشکی30950 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی پلیمر40119 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40204 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد گیاه پزشکی50169 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50323 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 60220

واحد بوکان - 379 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد روانشناسی20312 20706
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت مالی20803 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

واحد خوي - 137 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20312 زن و مرد تاریخ و تمدن ملل اسالمی20454 زن و مرد علوم تربیتی20481 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد مدیریت دولتی20915 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21211 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد فیزیک مهندسی30228 زن و مرد شیمی کاربردي30231 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد مهندسی برق30401 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40119 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد گیاه پزشکی50170 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50323 50395

زن و مرد علوم و مهندسی آب زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد معماري داخلی60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   60220 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40675 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   41054 50422

مرکز قره ضیاالدین - 551 زن و مرد مهندسی معماري 60202

واحد سلماس - 264 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد علوم تربیتی20315 زن و مرد حقوق20612 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21301 زن و مرد آمار30123 زن و مرد علوم مهندسی30801 زن و مرد مهندسی برق30950 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی فضاي سبز41054 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50323 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( آموزش زبان انگلیسی   60205 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   20312 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   20315 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شهرسازي   40401 60205

واحد شاهین دژ - 336 زن و مرد بانکداري اسالمی زن و مرد حسابداري20929 زن و مرد زمین شناسی21301 زن و مرد مهندسی کامپیوتر30401 41054

واحد ماکو - 241 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی زن و مرد علوم قرآن و حدیث20311 20429
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد علوم تربیتی زن و مرد حقوق20612 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد تاریخ20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی21103 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21209 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21230 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21260 زن و مرد علوم ورزشی21329 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد شیمی کاربردي30123 زن و مرد مهندسی پلیمر30343 زن و مرد مهندسی عمران40204 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی فضاي سبز41054 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50323 زن و مرد ترویج و آموزش کشاورزي پایدار50422 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   50470 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت امور بانکی   21211 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت امور گمرکی   21230 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   21329 50422

واحد مهاباد - 166 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20202 زن و مرد آموزش زبان عربی20315 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20385 زن و مرد علوم تربیتی20429 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت دولتی20803 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد مشاوره21517 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی کاربردي30201 30343

زن و مرد مهندسی برق زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد گیاه پزشکی50170 زن و مرد علوم و مهندسی آب50203 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد ترویج و آموزش کشاورزي پایدار50422 زن و مرد باستان شناسی50470 زن و مرد مهندسی معماري60119 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60205 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   20803 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21211 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   30343 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   40401 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   50203 50422

واحد میاندوآب - 249 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی زن و مرد مدیریت دولتی20418 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50170 زن و مرد ترویج و آموزش کشاورزي پایدار50323 زن و مرد مهندسی معماري50470 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   60202 21475

واحد نقده - 246 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد علوم تربیتی20101 زن و مرد حسابداري20612 زن و مرد علوم ورزشی21301 21475
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد شیمی محض زن و مرد مهندسی برق30349 استان اردبیل40119
واحد اردبیل - 119 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20315 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد تاریخ و تمدن ملل اسالمی20454 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20481 زن و مرد علوم تربیتی20573 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21211 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت فرهنگی هنري21301 زن و مرد علوم ورزشی21360 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد مشاوره21517 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد فیزیک مهندسی30228 زن و مرد شیمی کاربردي30231 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد علوم مهندسی30349 زن و مرد مهندسی پزشکی30950 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی نفت40204 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی ورزش40401 40461

زن و مرد مهندسی مکانیک زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی نساجی40720 زن و مرد علوم کامپیوتر40837 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد مهندسی طبیعت50169 زن و مرد گیاه پزشکی50187 زن و مرد اقتصاد کشاورزي50203 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50205 زن و مرد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي50323 زن و مرد علوم و مهندسی آب50396 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50397 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50398 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50422 زن و مرد ارتباط تصویري50668 زن و مرد مهندسی معماري60140 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 زن و مرد عکاسی60220 زن و مرد ادبیات نمایشی60303 زن و مرد)پاره وقت( زبان و ادبیات فارسی   60321 زن و مرد)پاره وقت( زبان و ادبیات انگلیسی   20101 زن و مرد)پاره وقت( آموزش زبان انگلیسی   20311 زن و مرد)پاره وقت( علوم قرآن و حدیث   20312 زن و مرد)پاره وقت( فقه و مبانی حقوق اسالمی   20429 زن و مرد)پاره وقت( علوم تربیتی   20454 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20612 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21301 زن و مرد)پاره وقت( ریاضیات و کاربردها   21475 زن و مرد)پاره وقت( فیزیک   30123 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   30201 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   30343 زن و مرد)پاره وقت( میکروبیولوژي   30349 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی پزشکی   30507 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   40106 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40310 زن و مرد)پاره وقت( علوم دامی   41054 50101
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد)پاره وقت( مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی    زن و مرد)پاره وقت( مهندسی طبیعت   50169 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   50187 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي   50203 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی خاك   50396 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی محیط زیست   50398 50668

مرکز سرعین - 553 زن و مرد گردشگري 21592

واحد بیله سوار - 473 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی زن و مرد روانشناسی20312 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی معماري40119 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60202 20803

واحد پارس آباد مغان - 287 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20312 زن و مرد روانشناسی20454 زن و مرد مدیریت بازرگانی20706 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21211 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مشاوره21301 زن و مرد مهندسی برق21602 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد علوم دامی40401 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد گیاه پزشکی50169 زن و مرد علوم و مهندسی آب50203 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   50397 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   21207 40401

مرکز اصالندوز - 514 زن و مرد مدیریت بازرگانی 21207

زن و مرد زبان و ادبیات فارسیواحد خلخال - 213 زن و مرد جامعه شناسی20101 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20505 زن و مرد روانشناسی20573 زن و مرد اقتصاد20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21211 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21260 زن و مرد شیمی کاربردي30123 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30343 زن و مرد مهندسی برق30599 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40510 زن و مرد علوم و مهندسی جنگل41018 زن و مرد مهندسی معماري50666 زن و مرد معماري داخلی60202 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60220 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20706 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   21211 30599

واحد مشکین شهر - 263 زن و مرد زبان و ادبیات عربی زن و مرد مدیریت بازرگانی20202 زن و مرد مدیریت صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد زمین شناسی21475 زن و مرد مهندسی برق30401 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی معماري40401 زن و مرد عکاسی60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   60303 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   21211 60202

واحد گرمی - 391 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد حقوق20101 زن و مرد مدیریت صنعتی20803 21211
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی عمران21475 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   60202 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   21475 استان اصفهان40401
واحد اردستان - 177 زن و مرد مهندسی عمران زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی40401 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50169 زن و مرد علوم و مهندسی آب50323 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی فضاي سبز   50169 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   50323 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   50422 60202

خوراسگان- واحد اصفهان  - 175 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مردادبی-  زبان فرانسه 20315 زن و مردمترجمی-  زبان فرانسه 20328 زن و مرد علوم تربیتی20329 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد مدیریت بیمه20706 زن و مرد مدیریت صنعتی21209 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت فرهنگی هنري21301 زن و مرد علوم ورزشی21360 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد شیمی محض30123 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد مهندسی کامپیوتر30401 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی41054 50170

زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی زن و مرد مهندسی شهرسازي60142 60205

مرکز زواره - 337 زن و مرد حسابداري زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی21301 زن و مرد مهندسی شهرسازي60142 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   60205 21301

واحد بادرود - 475 زن و مرد روانشناسی زن و مرد حقوق20706 زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد مهندسی برق21301 40119

واحد تیران - 595 زن و مرد حقوق زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد شیمی محض21301 زن و مرد مهندسی برق30349 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40119 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 41054

واحد خمینی شهر - 188 زن و مرد مددکاري اجتماعی زن و مرد روانشناسی20511 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد علوم ورزشی20915 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد مهندسی پزشکی21602 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی نفت40119 زن و مرد مهندسی ورزش40234 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40461 زن و مرد مهندسی هوا فضا41054 زن و مرد مهندسی معماري41106 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( اقتصاد   20706 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی پزشکی   20915 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   40106 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 40675
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته
واحد دولت آباد - 318 زن و مرد مدیریت صنعتی زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40119 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

واحد دهاقان - 183 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد جامعه شناسی20101 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20505 زن و مرد مدیریت بازرگانی20573 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت امور بانکی21210 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد مهندسی صنایع21260 زن و مرد ایمنی صنعتی40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40336 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   41054 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بیمه   21207 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   21209 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت امور بانکی   21210 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   21230 40310

واحد سمیرم - 462 زن و مرد مهندسی برق زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی شهرسازي40310 زن و مرد معماري داخلی60205 60220

واحد شاهین شهر - 394 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 41054

زن و مرد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي زن و مرد مهندسی معماري50396 زن و مرد معماري داخلی60202 60220

واحد شهرضا - 197 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد روانشناسی20315 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد فیزیک20812 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد فیزیک مهندسی30228 زن و مرد شیمی کاربردي30231 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد مهندسی پزشکی30349 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی نفت40204 زن و مرد مهندسی مکانیک40234 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی40720 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد)پاره وقت( زبان و ادبیات انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   20311 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20315 زن و مرد)پاره وقت( فیزیک   20812 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   30201 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   30349 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی پلیمر   40201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مواد و متالورژي   40204 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   40720 50422

مرکز نیک آباد - 591 زن و مرد روانشناسی زن و مرد مهندسی عمران20706 40401

واحد شهرمجلسی - 219 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر زن و مرد مهندسی پزشکی30228 زن و مرد مهندسی عمران40106 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 40675
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي زن و مرد مهندسی ساخت و تولید40720 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم40794 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   50395 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مواد و متالورژي   40675 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک بیوسیستم   40720 50395

واحد فریدن - 258 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد حقوق20311 زن و مرد علوم ورزشی20803 زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40720 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   41054 20803

واحد فالورجان - 172 زن زبان و ادبیات فارسی زن حسابداري20101 زن زیست شناسی گیاهی21301 زن زیست شناسی جانوري30599 زن مهندسی شهرسازي30600 زن)پاره وقت( میکروبیولوژي   60205 زن)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   30507 زن)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   30586 زن)پاره وقت( زیست شناسی جانوري   30599 30600

واحد کاشان - 116 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20101 زن و مرد روانشناسی20315 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد مهندسی پزشکی21301 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی پلیمر40119 زن و مرد مهندسی صنایع40204 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی نساجی40675 40837

زن و مرد مهندسی کامپیوتر زن و مرد فرش41054 زن و مرد طراحی لباس60124 زن و مرد مهندسی معماري60148 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   60205 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نساجی   40675 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40837 41054

واحد لنجان - 294 زن و مرد مهندسی برق زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40720 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   41054 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40310 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مواد و متالورژي   40675 40720

واحد مبارکه - 190 زن و مرد روانشناسی زن و مرد مدیریت بازرگانی20706 زن و مرد مدیریت مالی21207 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی برق30201 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40310 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   41054 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   21301 41054

واحد میمه - 205 زن و مرد فلسفه زن و مرد علوم تربیتی20419 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد حقوق20615 زن و مرد زمین شناسی20803 30401
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی برق زن و مرد مهندسی نفت40119 زن و مرد مهندسی عمران40234 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد)پاره وقت( فلسفه   40510 زن و مرد)پاره وقت( علوم تربیتی   20419 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20612 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نفت   20803 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معدن   40234 40510

واحد نائین - 176 زن و مرد روانشناسی زن و مرد میکروبیولوژي20706 زن و مرد مهندسی برق30507 زن و مرد مهندسی مکانیک40119 زن و مرد مهندسی معماري40675 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   20706 40119

واحد نجف آباد - 150 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20202 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد فلسفه و حکمت اسالمی20315 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20410 زن و مرد مطالعات خانواده20454 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد علوم قضایی20706 زن و مرد تاریخ20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی21103 زن و مرد مدیریت صنعتی21207 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد علوم ورزشی21260 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد گردشگري21517 زن و مرد فیزیک21592 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد شیمی کاربردي30228 زن و مرد مهندسی خط و سازه هاي ریلی30343 زن و مرد مهندسی ورزش40324 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40461 40720

زن و مرد علوم کامپیوتر زن و مرد مهندسی هوا فضا41018 زن و مرد مهندسی هسته اي41106 زن و مرد طراحی صنعتی41202 زن و مرد نقاشی60102 زن و مرد ارتباط تصویري60111 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی60140 زن و مرد طراحی پارچه60142 زن و مرد طراحی لباس60145 زن و مرد مهندسی معماري60148 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 60220

واحد نطنز - 289 زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت دولتی20803 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی مکانیک40119 زن و مرد ارتباط تصویري40675 زن و مرد مهندسی معماري60140 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   60202 21301

واحد هرند - 267 زن و مرد علوم تربیتی زن و مرد مهندسی برق20612 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40119 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

واحد گلپایگان - 266 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی عمران21301 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم دامی40675 استان البرز50101
واحد کرج - 115 زن و مرد بهداشت مواد غذایی زن و مرد زبان و ادبیات فارسی10503 زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد مترجمی زبان عربی20202 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20203 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مرد زبان شناسی20315 20394
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد فلسفه و حکمت اسالمی زن و مرد علوم قرآن و حدیث20410 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد علوم سیاسی20612 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد مدیریت بازرگانی20813 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد علوم ورزشی21260 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد فیزیک مهندسی30201 زن و مرد زمین شناسی30231 زن و مرد مهندسی نفت30401 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40234 زن و مرد مهندسی ورزش40374 زن و مرد علوم دامی40461 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد گیاه پزشکی50170 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50203 زن و مرد مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي50398 زن و مرد)پاره وقت( زبان و ادبیات انگلیسی   50663 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   20311 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20315 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20706 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   20812 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21301 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21475 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40675 41054

محل تشکیل کالس مرکز نظرآباد- کرج - 561 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40119 41054

زن و مرد جامعه شناسیواحد هشتگرد - 494 زن و مرد حسابداري20505 زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40119 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی41054 زن و مرد مهندسی معماري60142 استان ایالم60202
واحد ایالم - 254 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20202 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20315 زن و مرد جامعه شناسی20429 زن و مرد مردم شناسی20505 زن و مرد مددکاري اجتماعی20510 زن و مرد علوم تربیتی20511 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد مدیریت بازرگانی20813 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21209 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت فرهنگی هنري21301 زن و مرد علوم ورزشی21360 زن و مرد گردشگري21475 زن و مرد مشاوره21592 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد میکروبیولوژي30349 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد مهندسی برق30586 40119
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی شیمی زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی نفت40204 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد گیاه پزشکی50170 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50203 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50398 زن و مرد ترویج و آموزش کشاورزي پایدار50422 زن و مرد علوم و مهندسی جنگل50470 زن و مرد باستان شناسی50666 زن و مرد مهندسی معماري60119 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 60220

محل تشکیل کالس مرکز آبدانان- ایالم  - 547 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی کامپیوتر21301 41054

محل تشکیل کالس مرکز شیروان و چرداول- ایالم  - 631 زن و مرد مدیریت بازرگانی زن و مرد مدیریت مالی21207 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد مهندسی عمران21301 40401

مرکز مهران - 544 زن و مرد مهندسی برق 40119

واحد ایوان غرب - 457 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی زن و مرد حسابداري20311 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21301 30123

مجتمع دانشگاهی مادران- واحد ایالم  - 847 زن روانشناسی زن حسابداري20706 زن مهندسی کامپیوتر21301 زن مهندسی معماري41054 60202

زن و مرد زبان و ادبیات فارسیواحد دره شهر - 334 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد روانشناسی20311 زن و مرد مدیریت بازرگانی20706 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد شیمی کاربردي21301 زن و مرد مهندسی برق30343 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی40675 زن و مرد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي50169 50396

واحد دهلران - 481 زن و مرد مهندسی برق استان بوشهر40119
واحد اهرم - 516 زن و مرد علوم سیاسی زن و مرد حسابداري20812 زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40204 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

واحد بندردیلم - 335 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی زن و مرد روانشناسی20418 زن و مرد مدیریت صنعتی20706 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد مهندسی شیمی21301 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   40401 20706

واحد بوشهر - 146 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مرد مددکاري اجتماعی20315 زن و مرد علوم تربیتی20511 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 20803
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد اقتصاد زن و مرد مدیریت بیمه20915 زن و مرد مدیریت صنعتی21209 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21211 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت فرهنگی هنري21301 زن و مرد علوم ورزشی21360 زن و مرد شیمی محض21475 زن و مرد مهندسی برق30349 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی نفت40201 زن و مرد مهندسی عمران40234 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی هسته اي41054 زن و مرد علوم و مهندسی جنگل41202 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50666 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی50667 زن و مرد بازیگري60142 زن و مرد مهندسی معماري60187 زن و مرد معماري داخلی60202 زن و مردکارگردانی-  سینما 60220 زن و مرد ادبیات نمایشی60301 60321

مرکز دیر - 576 زن و مرد حقوق 20803

مرکز کنگان - 416 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد مهندسی برق20101 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی معماري40201 60202

محل تشکیل کالس مرکز دیر- واحد بوشهر  - 878 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت 50667

واحد خارك - 174 زن و مرد مدیریت صنعتی زن و مرد مدیریت و بازرگانی دریایی21211 مرد مدیریت و کمیسر دریایی21236 زن و مرد شیمی محض21593 زن و مرد اقیانوس شناسی30349 زن و مرد مهندسی نفت30612 مرد مهندسی ماشین آالت دریایی40234 مرد مهندسی دریانوردي40917 40920

واحد خورموج - 224 زن و مرد روانشناسی زن و مرد حقوق20706 زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   40401 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   20706 21475

واحد دشتستان - 290 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد حقوق20101 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد حسابداري21209 زن و مرد شیمی کاربردي21301 زن و مرد مهندسی برق30343 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   40675 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20803 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 40675

مرکز جم - 665 زن و مرد مهندسی پلیمر زن و مرد مهندسی مکانیک40204 40675

واحد دلوار - 526 زن و مرد علوم قضایی زن و مرد مهندسی دریا20813 زن و مرد مهندسی معماري40916 زن و مرد معماري داخلی60202 60220

واحد گناوه - 397 زن و مرد اقتصاد زن و مرد تاریخ20915 استان تهران21103
واحد اسالمشهر - 238 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی 20101
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20315 زن و مرد مددکاري  اجتماعی20454 زن و مرد علوم تربیتی20511 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد اقتصاد20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت مالی21207 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد شیمی کاربردي21517 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30401 زن و مرد زیست شناسی جانوري30599 زن و مرد مهندسی برق30600 زن و مرد مهندسی مکانیک40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد گیاه پزشکی50169 زن و مرد ترویج و آموزش کشاورزي پایدار50203 زن و مرد ارتباط تصویري50470 زن و مرد تلویزیون و هنرهاي دیجیتال60140 زن و مرد مهندسی معماري60195 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20315 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20803 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21207 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21301 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21475 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   30343 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی جانوري   30599 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30600 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40119 40675

واحد الکترونیکی - 503 زن و مرد زبان  وادبیات  فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20202 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مردادبی-  زبان فرانسه 20312 20328

زن و مردمترجمی-  زبان فرانسه  زن و مرد مترجمی  زبان  آلمانی20329 زن و مرد زبان و ادبیات آلمانی20333 زن و مرد زبان  وادبیات  ارمنی20334 زن و مرد زبان شناسی20381 زن و مرد فلسفه  و حکمت  اسالمی20394 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20410 زن و مرد ادیان و عرفان20429 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20453 زن و مرد تاریخ و تمدن ملل اسالمی20454 زن و مرد جامعه شناسی20481 زن و مرد مردم شناسی20505 زن و مرد مددکاري  اجتماعی20510 زن و مرد علوم ارتباطات اجتماعی20511 زن و مرد روزنامه نگاري20517 زن و مرد روابط عمومی20530 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20531 زن و مرد علوم  تربیتی20573 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد علوم سیاسی20706 زن و مرد اقتصاد20812 زن و مرد تاریخ20915 زن و مرد مدیریت بازرگانی21103 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21301 زن و مرد مشاوره21329 زن و مرد مهندسی کامپیوتر21602 41054

واحد پردیس - 501 زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت مالی20803 زن و مرد مهندسی برق21245 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40310 زن و مرد مهندسی شهرسازي40675 زن و مرد معماري داخلی60205 60220

واحد پرند - 298 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی 20311
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد حقوق20315 زن و مرد مدیریت دولتی20803 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21210 زن و مرد زیست فناوري21260 زن و مرد مهندسی مکانیک30578 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست41054 زن و مرد معماري داخلی50668 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60220 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   20315 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   21210 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   30586 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40310 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40675 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی محیط زیست   41054 50668

واحد تهران جنوب - 141 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20312 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد روابط عمومی20454 زن و مرد علوم تربیتی20531 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد علوم سیاسی20615 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد مدیریت بیمه20915 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21301 زن و مرد مدیریت فرهنگی هنري21329 زن و مرد علوم ورزشی21360 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21602 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21717 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی محض30201 30349

زن و مرد آمار زن و مرد مهندسی خط و سازه هاي ریلی30801 زن و مرد مهندسی معدن40324 زن و مرد مهندسی نساجی40510 زن و مرد طراحی صنعتی40837 زن و مرد طراحی پارچه60102 زن و مرد طراحی لباس60145 60148

واحد تهران شرق - 284 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی زن و مرد علوم ارتباطات اجتماعی20418 زن و مرد روزنامه نگاري20517 زن و مرد روابط عمومی20530 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20531 زن و مرد مدیریت بازرگانی20573 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت مالی21209 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد شیمی کاربردي30228 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد میکروبیولوژي30349 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد آمار30586 زن و مرد مهندسی پزشکی30801 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی هوا فضا41054 زن و مرد مهندسی هسته اي41106 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی41202 زن و مرد نقاشی50422 زن و مرد مهندسی معماري60111 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد عکاسی60205 زن و مرد)پاره وقت( روزنامه نگاري   60303 زن و مرد)پاره وقت( روابط عمومی   20530 زن و مرد)پاره وقت( برنامه ریزي اجتماعی و تعاون   20531 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20573 20706
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد)پاره وقت( حقوق    زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20803 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21301 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21475 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   30343 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   30349 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   30586 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 زن و مرد)پاره وقت( نقاشی   41054 60111

واحد تهران شمال - 157 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد مترجمی زبان عربی20202 زن و مرد تربیت مترجم زبان ایتالیایی20203 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20308 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مردمترجمی-  زبان فرانسه 20315 زن و مرد زبان روسی20329 زن و مرد زبان اسپانیایی20344 زن و مرد فلسفه20361 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20419 زن و مرد فلسفه و عرفان اسالمی20429 زن و مرد ادیان و عرفان20438 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20453 زن و مرد جامعه شناسی20454 زن و مرد مددکاري اجتماعی20505 زن و مرد روابط عمومی20511 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20531 زن و مرد علوم تربیتی20573 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد اقتصاد20615 زن و مرد بانکداري اسالمی20915 زن و مرد مدیریت بازرگانی20929 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت فرهنگی هنري21301 زن و مرد علوم ورزشی21360 21475

زن و مرد مشاوره زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21602 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21717 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد فیزیک مهندسی30228 زن و مرد شیمی کاربردي30231 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد زیست شناسی دریا30401 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت30524 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50667 زن و مرد مهندسی شهرسازي50668 60205

واحد تهران غرب - 228 زن و مردادبی-  زبان فرانسه  زن و مرد اقتصاد20328 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت امور بانکی21210 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21230 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21260 زن و مرد هتلداري21329 زن و مرد علوم ورزشی21397 زن و مرد گردشگري21475 زن و مرد مشاوره21592 زن و مرد علوم کامپیوتر21602 زن و مرد طراحی صنعتی41018 زن و مرد نقاشی60102 زن و مرد بازیگري60111 60187

واحد تهران مرکزي - 101 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20202 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مردادبی-  زبان فرانسه 20312 زن و مردمترجمی-  زبان فرانسه 20328 زن و مرد مترجمی زبان آلمانی20329 زن و مرد زبان و ادبیات آلمانی20333 زن و مرد زبان و ادبیات ارمنی20334 زن و مرد زبان شناسی20381 زن و مرد فلسفه و حکمت اسالمی20394 20410
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد علوم قرآن و حدیث زن و مرد ادیان و عرفان20429 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20453 زن و مرد تاریخ و تمدن ملل اسالمی20454 زن و مرد جامعه شناسی20481 زن و مرد مردم شناسی20505 زن و مرد مددکاري اجتماعی20510 زن و مرد علوم ارتباطات اجتماعی20511 زن و مرد روزنامه نگاري20517 زن و مرد روابط عمومی20530 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20531 زن و مرد علوم تربیتی20573 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد علوم سیاسی20615 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد بانکداري اسالمی20915 زن و مرد تاریخ20929 زن و مرد مدیریت بازرگانی21103 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21301 زن و مرد مدیریت فرهنگی هنري21329 زن و مرد علوم ورزشی21360 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد مشاوره21517 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21602 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21717 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد فیزیک مهندسی30228 زن و مرد شیمی محض30231 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد زیست شناسی دریا30401 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30524 زن و مرد زیست شناسی جانوري30599 زن و مرد آمار30600 زن و مرد فناوري صدا30801 زن و مرد ایمنی صنعتی40082 40336

زن و مرد مهندسی ورزش زن و مرد مهندسی معدن40461 زن و مرد مهندسی نساجی40510 زن و مرد علوم کامپیوتر40837 زن و مرد طراحی صنعتی41018 زن و مرد نقاشی60102 زن و مرد باستان شناسی60111 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی60119 زن و مرد طراحی پارچه60142 زن و مرد نوازندگی موسیقی ایرانی60145 زن و مرد بازیگري60172 زن و مرد طراحی صحنه60187 زن و مرد ادبیات نمایشی60188 زن و مرد نمایش عروسکی60321 زن و مرد کارگردانی60336 60337

زن و مرد مددکاري اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - 839 زن و مرد شیمی محض20511 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30349 زن و مرد زیست شناسی جانوري30599 30600

واحد دماوند - 250 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد روزنامه نگاري20315 زن و مرد روابط عمومی20530 زن و مرد علوم تربیتی20531 زن و مرد مدیریت مالی20612 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد زمین شناسی21301 زن و مرد مهندسی برق30401 زن و مرد مهندسی نفت40119 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست41054 زن و مرد مهندسی معماري50668 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60202 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20803 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40119 40675
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر    زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی محیط زیست   41054 50668

واحد رباط کریم - 559 زن و مرد حقوق زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد حسابداري20812 زن و مرد مهندسی شیمی21301 زن و مرد مهندسی صنایع40201 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 60205

واحد رودهن - 113 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی20315 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20418 زن و مرد اقتصاد20429 زن و مرد مدیریت صنعتی20915 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21602 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21717 زن و مرد شیمی کاربردي30123 زن و مرد آمار30343 زن و مرد مهندسی برق30801 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40310 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40720 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم41054 زن و مرد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي50395 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50396 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50398 زن و مرد طراحی صنعتی50422 زن و مرد مهندسی شهرسازي60102 زن و مرد معماري داخلی60205 زن و مرد)پاره وقت( آموزش زبان انگلیسی   60220 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   20312 20315

زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی    زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20706 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 41054

واحد شهر قدس - 252 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد روانشناسی20315 زن و مرد مدیریت بازرگانی20706 زن و مرد مدیریت مالی21207 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد شیمی کاربردي21475 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد زیست شناسی جانوري30401 زن و مرد مهندسی برق30600 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40201 زن و مرد مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد علوم دامی41427 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد اقتصاد کشاورزي50169 زن و مرد علوم و مهندسی آب50205 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد ارتباط تصویري50422 زن و مرد مهندسی شهرسازي60140 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60205 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20315 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   20803 زن و مرد)پاره وقت( میکروبیولوژي   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   30507 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40201 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   41054 50422

مرکز شهریار - 577 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد حقوق20315 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک20803 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد زمین شناسی21301 زن و مرد مهندسی نفت30401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40234 41054
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته
مرکز صباشهر - 686 زن و مرد روانشناسی زن و مرد حقوق20706 20803

واحد صفادشت - 583 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی زن و مرد حقوق20418 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21207 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد فیزیک21301 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد مهندسی عمران30343 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 41054

زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچکواحد علوم داروئی - 225 21260

واحد علوم و تحقیقات - 123 زن و مردادبی-  زبان فرانسه  زن و مردمترجمی-  زبان فرانسه 20328 زن و مرد فیزیک مهندسی20329 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30231 زن و مرد مهندسی صنایع مبلمان30599 50294

واحد فیروزکوه - 135 زن و مرد اقتصاد زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت مالی21209 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21301 زن و مرد شیمی کاربردي30123 زن و مرد مهندسی صنایع30343 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی معماري40401 زن و مرد)پاره وقت( اقتصاد   60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20915 21207

زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بیمه    زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21209 زن و مرد)پاره وقت( ریاضیات و کاربردها   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   30123 40310

واحد مالرد - 560 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد روانشناسی20315 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد زیست فناوري21301 زن و مرد مهندسی کامپیوتر30578 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   41054 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 41054

واحد ورامین - 143 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20315 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد مدیریت بازرگانی20706 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت مالی21210 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد علوم ورزشی21260 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی محض30201 زن و مرد زیست فناوري30349 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30586 زن و مرد مهندسی برق30599 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40201 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد مهندسی طبیعت50169 زن و مرد گیاه پزشکی50187 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50323 50395
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي زن و مرد علوم و مهندسی آب50396 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50397 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50398 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50422 زن و مرد طراحی صنعتی50667 زن و مرد باستان شناسی60102 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی60119 زن و مرد مهندسی معماري60142 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20315 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   20803 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   30349 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   30586 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   50203 50422

شهرري )ره(واحد یادگار امام خمینی - 139 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد ادیان و عرفان20312 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20453 زن و مرد علوم ارتباطات اجتماعی20454 زن و مرد علوم تربیتی20517 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد تاریخ20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی21103 زن و مرد مدیریت صنعتی21207 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت فرهنگی هنري21301 زن و مرد جغرافیا21360 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21517 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زیست فناوري30349 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30586 زن و مرد آمار30599 زن و مرد علوم مهندسی30801 زن و مرد مهندسی برق30950 40119

زن و مرد مهندسی خط و سازه هاي ریلی زن و مرد مهندسی مکانیک40324 زن و مرد مهندسی نساجی40675 زن و مرد علوم کامپیوتر40837 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد گیاه پزشکی50169 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50203 زن و مرد طراحی صنعتی50398 زن و مرد نقاشی60102 زن و مرد ارتباط تصویري60111 زن و مرد طراحی پارچه60140 زن و مرد مهندسی شهرسازي60145 زن و مرد)پاره وقت( علوم تربیتی   60205 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   20612 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21211 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30599 40119

مجتمع دانشگاهی مادران- شهرري  )ره(واحد یادگار امام خمینی - 844 زن آموزش زبان انگلیسی زن فقه و مبانی حقوق اسالمی20312 زن علوم تربیتی20454 زن روانشناسی20612 زن حسابداري20706 زن مدیریت فرهنگی هنري21301 زن مهندسی کامپیوتر21360 زن طراحی پارچه41054 زن مهندسی معماري60145 زن مهندسی شهرسازي60202 استان چهارمحال وبختیاري60205
واحد بروجن - 242 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20418 زن و مرد روانشناسی20454 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت بیمه20803 زن و مرد حسابداري21209 زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 41054
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی معماري زن و مرد معماري داخلی60202 60220

واحد شهرکرد - 133 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد زبان شناسی20315 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20394 زن و مرد تاریخ و تمدن ملل اسالمی20454 زن و مرد علوم تربیتی20481 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت مالی21210 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21602 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21717 زن و مرد شیمی کاربردي30123 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد میکروبیولوژي30349 زن و مرد زیست فناوري30507 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد مهندسی پزشکی30586 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40201 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد علوم اسب و اسبداري50101 زن و مرد گیاه پزشکی50111 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50203 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50422 زن و مرد مهندسی معماري50667 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60205 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20803 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21301 30343

زن و مرد)پاره وقت( میکروبیولوژي    زن و مرد)پاره وقت( زیست فناوري   30507 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   30578 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   30586 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40675 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی شیالت   41054 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   50667 60202

واحد فارسان - 401 زن و مرد حقوق زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد مهندسی عمران21301 زن و مرد ارتباط تصویري40401 زن و مرد مهندسی معماري60140 زن و مرد معماري داخلی60202 استان خراسان جنوبی60220
واحد بیرجند - 131 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد علوم قرآن و حدیث20101 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد تاریخ و تمدن ملل اسالمی20454 زن و مرد مردم شناسی20481 زن و مرد علوم تربیتی20510 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد شیمی کاربردي30123 زن و مرد آمار30343 زن و مرد مهندسی پزشکی30801 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی صنایع40201 زن و مرد مهندسی عمران40310 40401
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی مکانیک زن و مرد مهندسی نساجی40675 زن و مرد علوم کامپیوتر40837 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد علوم دامی41427 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50169 زن و مرد ترویج و آموزش کشاورزي پایدار50422 زن و مرد باستان شناسی50470 زن و مرد فرش60119 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی60124 زن و مرد طراحی پارچه60142 زن و مرد مهندسی معماري60145 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 60220

واحد طبس - 229 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد مدیریت بازرگانی20101 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت امور بانکی21209 زن و مرد حسابداري21230 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد زمین شناسی21475 زن و مرد مهندسی برق30401 زن و مرد مهندسی نفت40119 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40510 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد صنایع دستی41018 زن و مرد فرش60106 زن و مرد ارتباط تصویري60124 زن و مرد طراحی لباس60140 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   60148 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21207 21301

واحد فردوس - 162 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد روانشناسی20101 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد حسابداري20803 21301

زن و مرد علوم ورزشی زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد علوم و مهندسی آب50101 زن و مرد بازیگري50397 زن و مرد مهندسی معماري60187 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 41054

واحد قاینات - 261 زن و مرد روانشناسی زن و مرد اقتصاد20706 زن و مرد حسابداري20915 زن و مرد مشاوره21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی برق30201 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 استان خراسان رضوي41054
واحد بردسکن - 280 زن و مرد علوم تربیتی زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد حسابداري20813 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی پزشکی21475 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد)پاره وقت( علوم قضایی   40119 20813

واحد تایباد - 265 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد حقوق20101 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20803 20803

واحد تربت جام - 118 زن و مرد علوم ارتباطات اجتماعی زن و مرد روانشناسی20517 زن و مرد مدیریت بازرگانی20706 زن و مرد مدیریت بیمه21207 21209

27

             www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مدیریت صنعتی زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21301 زن و مرد علوم ورزشی21329 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد مهندسی عمران21602 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی طبیعت41054 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50187 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50323 زن و مرد بازیگري50395 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60187 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20706 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بیمه   21207 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21209 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت امور گمرکی   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی طبیعت   21329 50187

واحد تربت حیدریه - 132 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20315 زن و مرد حقوق20454 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20813 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد مهندسی برق21517 زن و مرد مهندسی نفت40119 زن و مرد مهندسی عمران40234 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی فضاي سبز41054 زن و مرد علوم و مهندسی آب50323 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد مهندسی معماري50422 60202

زن و مرد)پاره وقت( زبان و ادبیات انگلیسی    زن و مرد)پاره وقت( آموزش زبان انگلیسی   20311 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   20312 زن و مرد)پاره وقت( فقه و مبانی حقوق اسالمی   20315 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   20454 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی آب   40401 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   50397 50422

واحد سبزوار - 127 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد فلسفه و حکمت اسالمی20101 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20410 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد بانکداري اسالمی20915 زن و مرد مدیریت امور بانکی20929 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد فیزیک مهندسی21301 زن و مرد شیمی کاربردي30231 زن و مرد زیست فناوري30343 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد مهندسی پزشکی30586 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی ورزش40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40461 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50169 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50395 زن و مرد)پاره وقت( فقه و مبانی حقوق اسالمی   50422 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20454 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40119 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   41054 50422

مرکز جوین - 522 زن و مرد مهندسی کامپیوتر 41054
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته
واحد قوچان - 206 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مردمترجمی-  زبان فرانسه 20315 زن و مرد جامعه شناسی20329 زن و مرد مردم شناسی20505 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20510 زن و مرد علوم تربیتی20573 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد شیمی کاربردي21602 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد مهندسی پزشکی30349 زن و مرد مهندسی شیمی40106 زن و مرد مهندسی نفت40201 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40310 زن و مرد مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی41427 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   50422 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20315 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   20706 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40201 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   41054 50422

واحد کاشمر - 212 زن و مرد زبان و ادبیات عربی زن و مرد آموزش زبان عربی20202 زن و مرد روانشناسی20385 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مهندسی عمران20803 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی معماري50101 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   20803 40401

زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر    41054

واحد مشهد - 111 زن و مرد زبان و ادبیات عربی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20202 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مردادبی-  زبان فرانسه 20315 زن و مردمترجمی-  زبان فرانسه 20328 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20329 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد تاریخ و تمدن ملل اسالمی20454 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20481 زن و مرد علوم تربیتی20573 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد علوم سیاسی20615 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد مدیریت بازرگانی20813 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21209 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد گردشگري21517 زن و مرد مشاوره21592 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک مهندسی30123 زن و مرد زمین شناسی30231 زن و مرد زیست فناوري30401 زن و مرد آمار30578 زن و مرد مهندسی پزشکی30801 زن و مرد مهندسی شیمی40106 زن و مرد مهندسی ورزش40201 زن و مرد علوم کامپیوتر40461 زن و مرد علوم دامی41018 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد طراحی صنعتی50169 زن و مرد نقاشی60102 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی60111 زن و مرد طراحی لباس60142 زن و مرد مهندسی شهرسازي60148 60205
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته
مرکز بجستان - 517 زن و مرد روانشناسی زن و مرد حقوق20706 20803

مرکز درگز - 339 زن و مرد حسابداري 21301

مرکز فریمان - 506 زن و مرد مهندسی عمران زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 41054

محل تشکیل کالس مرکز سرخس- واحد مشهد  - 882 زن و مرد حقوق 20803

واحد نیشابور - 130 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد ادیان و عرفان20312 زن و مرد روانشناسی20453 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد اقتصاد20812 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت مالی21209 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد گردشگري21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21592 زن و مرد میکروبیولوژي30123 زن و مرد زیست فناوري30507 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30586 زن و مرد آمار30599 زن و مرد مهندسی عمران30801 زن و مرد علوم کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50169 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بیمه   21207 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21209 21301

زن و مرد)پاره وقت( گردشگري    زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   21592 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   30599 41054

پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان- واحد مشهد  - 827 زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت دولتی20803 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی21301 زن و مرد مهندسی عمران30586 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

واحد گناباد - 140 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی زن و مرد مددکاري اجتماعی20454 زن و مرد مطالعات خانواده20511 زن و مرد حقوق20615 زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد آمار و سنجش آموزشی21301 زن و مرد آمار30126 زن و مرد علوم مهندسی30801 زن و مرد مهندسی برق30950 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   50169 استان خراسان شمالی40119
واحد اسفراین - 315 زن و مرد مدیریت مالی زن و مرد جغرافیا21245 21517

واحد بجنورد - 182 زن و مرد تاریخ و تمدن ملل اسالمی زن و مرد علوم تربیتی20481 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد تاریخ20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی21103 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 30123
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد شیمی محض زن و مرد مهندسی پزشکی30349 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد گیاه پزشکی50169 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 زن و مرد مهندسی معماري50323 60202

واحد شیروان - 169 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد آموزش زبان عربی20202 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20385 زن و مرد مردم شناسی20454 زن و مرد حقوق20510 زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21517 زن و مرد مهندسی صنایع21717 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   50170 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 استان خوزستان41054
واحد آبادان - 151 زن و مرد زبان و ادبیات عربی زن و مرد مترجمی زبان عربی20202 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20203 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد روانشناسی20315 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت امور بانکی21207 زن و مرد حسابداري21230 زن و مرد شیمی کاربردي21301 30343

زن و مرد مهندسی برق زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت41054 زن و مرد نقاشی50667 زن و مرد مهندسی معماري60111 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20315 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20803 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21207 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40201 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی شیالت   40401 زن و مرد)پاره وقت( نقاشی   50667 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   60111 60202

واحد امیدیه - 187 زن و مرد علوم تربیتی زن و مرد مدیریت صنعتی20612 زن و مرد شیمی کاربردي21211 زن و مرد مهندسی برق30343 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی نفت40204 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   40234 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21211 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی پلیمر   40201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نفت   40204 40234

واحد اندیمشک - 295 زن و مرد روانشناسی زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد حسابداري20812 زن و مرد جغرافیا21301 زن و مرد مهندسی برق21517 زن و مرد مهندسی مکانیک40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 20803
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی    20812

واحد اهواز - 106 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20418 زن و مرد مددکاري اجتماعی20454 زن و مرد مطالعات خانواده20511 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد علوم سیاسی20706 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21209 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21230 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد مشاوره21517 زن و مرد فیزیک21602 زن و مرد فیزیک مهندسی30201 زن و مرد زمین شناسی30231 زن و مرد زیست فناوري30401 زن و مرد مهندسی ورزش30578 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40461 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی40720 زن و مرد مهندسی طبیعت50169 زن و مرد گیاه پزشکی50187 زن و مرد علوم و مهندسی آب50203 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50422 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50667 زن و مرد نقاشی50668 زن و مرد مهندسی شهرسازي60111 زن و مرد معماري داخلی60205 زن و مرد)پاره وقت( فقه و مبانی حقوق اسالمی   60220 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20454 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20803 زن و مرد)پاره وقت( اقتصاد   20812 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20915 زن و مرد)پاره وقت( جغرافیا   21207 زن و مرد)پاره وقت( فیزیک   21517 30201

زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران    زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مواد و متالورژي   40675 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی   40720 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی طبیعت   50169 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی آب   50187 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی شیالت   50397 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی محیط زیست   50667 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شهرسازي   50668 60205

واحد ایذه - 153 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20101 زن و مرد جامعه شناسی20454 زن و مرد روانشناسی20505 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد فیزیک21207 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30228 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30586 زن و مرد زیست شناسی جانوري30599 زن و مرد مهندسی برق30600 زن و مرد مهندسی مکانیک40119 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   40675 20706

واحد بهبهان - 215 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی زن و مرد مطالعات خانواده20312 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد علوم ورزشی20915 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک مهندسی30123 زن و مرد زمین شناسی30231 زن و مرد مهندسی برق30401 زن و مرد مهندسی نفت40119 زن و مرد مهندسی عمران40234 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم دامی41054 50101
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد علوم و مهندسی خاك زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50398 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   20803 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 41054

واحد دزفول - 165 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مرد علوم تربیتی20315 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم ورزشی20803 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد شیمی کاربردي30228 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30401 زن و مرد مهندسی پزشکی30586 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی ورزش40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40461 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40720 زن و مرد مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41427 زن و مرد گیاه پزشکی50169 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50203 زن و مرد علوم و مهندسی آب50395 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50397 زن و مرد باستان شناسی50398 زن و مرد مهندسی معماري60119 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60220 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20315 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 20803

زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی    زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   21475 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی پزشکی   30349 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   40106 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مواد و متالورژي   40675 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40720 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   41054 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   50203 60202

واحد رامهرمز - 230 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی20202 زن و مرد مطالعات خانواده20418 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد حسابداري20915 زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد گیاه پزشکی40401 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   50203 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   20803 40401

واحد سوسنگرد - 313 زن و مرد روانشناسی زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20706 20706

واحد شوشتر - 204 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد مددکاري اجتماعی20101 زن و مرد روزنامه نگاري20511 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20530 زن و مرد حقوق20573 زن و مرد تاریخ20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی21103 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد حسابداري21230 21301
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مدیریت فرهنگی هنري زن و مرد علوم ورزشی21360 زن و مرد فیزیک21475 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد مهندسی پزشکی30343 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی ورزش40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40461 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد علوم دامی40720 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد گیاه پزشکی50169 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50203 زن و مرد علوم و مهندسی آب50395 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50397 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50398 زن و مرد ترویج و آموزش کشاورزي پایدار50422 زن و مرد باستان شناسی50470 زن و مرد مهندسی معماري60119 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60205 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21210 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   21475 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   40675 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   50422 60202

مرکز شوش - 654 زن و مرد مهندسی مکانیک 40675

محل تشکیل کالس مرکز شوش- واحد شوشتر  - 875 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم 50395

محل تشکیل کالس مرکز گتوند- واحد شوشتر  - 876 زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت دولتی20803 21210

واحد ماهشهر - 191 زن و مرد حسابداري زن و مرد جغرافیا21301 21517

زن و مرد شیمی محض زن و مرد مهندسی برق30349 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی نفت40204 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی مکانیک40310 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30349 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی پلیمر   40201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40204 41054

مرکز هندیجان - 538 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت 50667

خلیج فارس- واحد بین الملی خرمشهر  - 567 زن و مرد حقوق زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی21301 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50170 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   50422 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20803 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   21301 50422

واحد مسجدسلیمان - 178 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد علوم تربیتی20312 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حسابداري20706 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21717 زن و مرد شیمی محض30123 زن و مرد میکروبیولوژي30349 زن و مرد مهندسی برق30507 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی نفت40201 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 41054
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی معماري زن و مرد)پاره وقت( آموزش زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20312 زن و مرد)پاره وقت( میکروبیولوژي   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نفت   30507 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   40234 استان زنجان40310
واحد ابهر - 207 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد روزنامه نگاري20101 زن و مرد روانشناسی20530 زن و مرد اقتصاد20706 زن و مرد تاریخ20915 زن و مرد مدیریت بازرگانی21103 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21209 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد گردشگري21475 زن و مرد مشاوره21592 زن و مرد آمار21602 زن و مرد مهندسی پزشکی30801 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی پلیمر40119 زن و مرد مهندسی صنایع40204 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50101 زن و مرد اقتصاد کشاورزي50170 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50205 زن و مرد علوم و مهندسی جنگل50323 زن و مرد باستان شناسی50666 زن و مرد مهندسی معماري60119 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20706 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بیمه   21207 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21209 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت امور بانکی   21211 21230

زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق    زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40310 40675

واحد خدابنده - 392 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد علوم تربیتی20101 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد علوم قضایی20706 زن و مرد مدیریت صنعتی20813 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد حسابداري21230 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد زیست شناسی گیاهی21475 زن و مرد مهندسی کامپیوتر30599 41054

واحد زنجان - 138 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد فلسفه و حکمت اسالمی20312 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20410 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد جامعه شناسی20454 زن و مرد علوم تربیتی20505 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد اقتصاد20812 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد گردشگري21475 زن و مرد مشاوره21592 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد شیمی کاربردي30228 زن و مرد میکروبیولوژي30343 30507
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد زیست فناوري زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30586 زن و مرد زیست شناسی جانوري30599 زن و مرد آمار30600 زن و مرد مهندسی پزشکی30801 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی پلیمر40119 زن و مرد مهندسی صنایع40204 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد علوم کامپیوتر40720 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی هسته اي41054 زن و مرد گیاه پزشکی41202 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50203 زن و مرد نقاشی50422 زن و مرد ارتباط تصویري60111 زن و مرد طراحی پارچه60140 زن و مرد طراحی لباس60145 زن و مرد بازیگري60148 زن و مرد مهندسی معماري60187 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 60205

واحد هیدج - 400 زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21207 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد میکروبیولوژي21301 زن و مرد مهندسی برق30507 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد مهندسی معماري50422 استان سمنان60202
واحد دامغان - 142 زن و مرد فلسفه و کالم اسالمی 20427

زن و مرد علوم قرآن و حدیث زن و مرد ادیان و عرفان20429 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20453 زن و مرد حقوق20454 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد حسابداري20813 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد شیمی کاربردي30123 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد میکروبیولوژي30349 زن و مرد زیست شناسی دریا30507 زن و مرد زیست فناوري30524 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30586 زن و مرد زیست شناسی جانوري30599 زن و مرد مهندسی برق30600 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی صنایع40201 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد گیاه پزشکی50170 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50323 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50398 زن و مرد ترویج و آموزش کشاورزي پایدار50422 زن و مرد مهندسی معماري50470 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60220 زن و مرد)پاره وقت( علوم قضایی   20803 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   20813 زن و مرد)پاره وقت( میکروبیولوژي   30343 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی دریا   30507 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   30524 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   30586 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی جانوري   30599 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   30600 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   50203 50422
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته
واحد سمنان - 128 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20312 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد روانشناسی20454 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت صنعتی21207 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد گردشگري21517 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21592 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد علوم مهندسی30228 زن و مرد مهندسی پزشکی30950 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد ایمنی صنعتی40310 زن و مرد مهندسی عمران40336 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی ساخت و تولید40720 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40794 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی50422 زن و مرد مهندسی معماري60142 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 60220

مرکز شهمیرزاد - 673 زن و مرد حقوق زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد مهندسی کامپیوتر21301 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

محل تشکیل کالس مرکز شهمیرزاد- واحد سمنان  - 873 زن و مرد مهندسی مکانیک 40675

واحد شاهرود - 104 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد روانشناسی20312 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد تاریخ20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی21103 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21210 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر21475 زن و مرد شیمی کاربردي30228 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد میکروبیولوژي30401 زن و مرد علوم مهندسی30507 زن و مرد مهندسی پزشکی30950 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی نفت40201 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40510 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40720 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50422 زن و مرد صنایع دستی50668 زن و مرد ارتباط تصویري60106 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی60140 زن و مرد مهندسی معماري60142 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   20812 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21210 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21301 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   30349 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40201 40401
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مواد و متالورژي    زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   40720 60202

واحد مهدي شهر - 479 زن و مرد حقوق زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

واحد گرمسار - 189 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20202 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی20315 زن و مرد جامعه شناسی20418 زن و مرد مردم شناسی20505 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20510 زن و مرد علوم تربیتی20573 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت مالی20803 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی21517 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30586 زن و مرد زیست شناسی جانوري30599 زن و مرد مهندسی پزشکی30600 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی هوا فضا41054 زن و مرد علوم دامی41106 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50101 زن و مرد گیاه پزشکی50170 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 50323

زن و مرد علوم و مهندسی آب زن و مرد ترویج و آموزش کشاورزي پایدار50397 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   50470 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20315 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   20706 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30599 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40119 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   41054 زن و مرد)پاره وقت( ترویج و آموزش کشاورزي پایدار   50203 50470

محل تشکیل کالس مرکز ایوانکی- واحد گرمسار  - 874 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی پزشکی21301 استان سیستان وبلوچستان40106
واحد ایرانشهر - 180 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20315 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد حسابداري20612 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد مهندسی شیمی21517 زن و مرد مهندسی صنایع40201 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40310 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   41054 21301

مرکز نیک شهر - 540 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20202 20315

واحد چابهار - 341 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20315 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد مدیریت بازرگانی20612 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی21475 زن و مرد مهندسی معدن30586 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت40510 50667
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی معماري 60202

واحد خاش - 269 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد اقتصاد20101 زن و مرد مدیریت دولتی20915 زن و مرد جغرافیا21210 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   21517 21210

واحد زابل - 268 زن و مرد روانشناسی زن و مرد علوم سیاسی20706 زن و مرد اقتصاد20812 زن و مرد مدیریت دولتی20915 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد جغرافیا21301 زن و مرد مهندسی عمران21517 زن و مرد اقتصاد کشاورزي40401 زن و مرد مهندسی معماري50205 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   60205 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   20812 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شهرسازي   40401 60205

واحد زاهدان - 109 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20202 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20315 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20812 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21211 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21517 زن و مرد شیمی محض30123 30349

زن و مرد زمین شناسی زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30401 زن و مرد مهندسی برق30586 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد علوم و مهندسی آب50169 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50397 زن و مرد مهندسی معماري50668 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 60205

واحد سراوان - 270 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد علوم تربیتی20311 زن و مرد حقوق20612 زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد شیمی کاربردي21301 زن و مرد مهندسی عمران30343 استان فارس40401
واحد آباده - 216 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20202 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20315 زن و مرد جامعه شناسی20429 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20505 زن و مرد حقوق20573 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد تاریخ20813 زن و مرد جغرافیا21103 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21517 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد فیزیک مهندسی30201 زن و مرد علوم مهندسی30231 زن و مرد مهندسی پزشکی30950 زن و مرد مهندسی برق40106 40119
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی هسته اي زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست41202 زن و مرد صنایع دستی50668 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60106 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20315 زن و مرد)پاره وقت( علوم قضایی   20803 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی محیط زیست   20813 50668

واحد ارسنجان - 160 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد روانشناسی20312 زن و مرد علوم ورزشی20706 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد فیزیک21602 زن و مرد میکروبیولوژي30201 زن و مرد زیست فناوري30507 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد زیست شناسی جانوري30586 زن و مرد مهندسی پزشکی30600 زن و مرد مهندسی عمران40106 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی هسته اي41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41202 زن و مرد مهندسی طبیعت50169 زن و مرد اقتصاد کشاورزي50187 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50205 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50323 زن و مرد مهندسی معماري50668 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   20706 زن و مرد)پاره وقت( زیست فناوري   21475 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   30578 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی جانوري   30586 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   30600 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی طبیعت   41054 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی محیط زیست   50187 50668

واحد استهبان - 145 زن و مرد حقوق زن و مرد مشاوره20803 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 30123

زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر زن و مرد زمین شناسی30228 زن و مرد مهندسی برق30401 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40119 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی41054 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50170 زن و مرد مهندسی معماري50323 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نقشه برداري   60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40374 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   40401 60202

واحد اقلید - 161 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد علوم قرآن و حدیث20101 زن و مرد مدیریت بازرگانی20429 زن و مرد مدیریت مالی21207 زن و مرد مهندسی عمران21245 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50169 زن و مرد علوم و مهندسی آب50395 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   50397 40401

واحد بیضا - 291 زن و مرد اقتصاد زن و مرد حسابداري20915 زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   60205 60202

واحد جهرم - 193 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد جامعه شناسی20101 زن و مرد روزنامه نگاري20505 زن و مرد روابط عمومی20530 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20531 زن و مرد علوم ورزشی20573 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 30123
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد میکروبیولوژي زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد اقیانوس شناسی30586 زن و مرد علوم مهندسی30612 زن و مرد مهندسی برق30950 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی40401 زن و مرد گیاه پزشکی50170 زن و مرد)پاره وقت( میکروبیولوژي   50203 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   30507 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30586 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   40119 50203

واحد داراب - 168 زن و مرد تاریخ زن و مرد علوم ورزشی21103 زن و مرد شیمی کاربردي21475 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30343 زن و مرد مهندسی برق30586 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی عمران40204 زن و مرد علوم دامی40401 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50101 زن و مرد ارتباط تصویري50398 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   60140 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی پلیمر   30586 40204

واحد داریون - 525 زن و مرد حقوق 20803

واحد زاهد شهر - 343 زن و مرد روانشناسی زن و مرد مهندسی برق20706 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40119 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   41054 20706

واحد زرقان - 288 زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر21301 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30228 زن و مرد مهندسی برق30586 40119

زن و مرد مهندسی پلیمر زن و مرد مهندسی نفت40204 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد ادبیات نمایشی60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   60321 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 41054

واحد زرین دشت - 529 زن و مرد حسابداري زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی40201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   50422 40201

واحد سپیدان - 251 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مرد علوم تربیتی20315 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد مهندسی برق20706 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40119 زن و مرد نقاشی41054 زن و مرد ارتباط تصویري60111 زن و مرد بازیگري60140 زن و مرد تلویزیون و هنرهاي دیجیتال60187 زن و مرد مهندسی معماري60195 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   60202 41054

واحد سروستان - 278 زن و مرد مدیریت بازرگانی زن و مرد مدیریت صنعتی21207 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد شیمی کاربردي21301 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد مهندسی برق30349 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی عمران40204 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 41054
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت مالی   21211 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21245 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21301 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30349 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی پلیمر   40201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40204 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   41054 50422

واحد شیراز - 163 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20202 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مردمترجمی-  زبان فرانسه 20315 زن و مرد فلسفه و حکمت اسالمی20329 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی20410 زن و مرد ادیان و عرفان20418 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20453 زن و مرد مددکاري اجتماعی20454 زن و مرد روابط عمومی20511 زن و مرد علوم تربیتی20531 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد علوم سیاسی20706 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21209 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد گردشگري21517 زن و مرد مشاوره21592 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 30201

زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر زن و مرد فیزیک مهندسی30228 زن و مرد زمین شناسی30231 زن و مرد میکروبیولوژي30401 زن و مرد آمار30507 زن و مرد علوم مهندسی30801 زن و مرد مهندسی شیمی30950 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی نفت40204 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد ایمنی صنعتی40310 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40336 زن و مرد مهندسی ورزش40374 زن و مرد مهندسی بهره برداري راه آهن40461 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40492 زن و مرد علوم کامپیوتر40720 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی هسته اي41054 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی41202 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50170 زن و مرد علوم و مهندسی آب50323 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50397 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50398 زن و مرد نقاشی50668 زن و مرد ارتباط تصویري60111 زن و مرد نوازندگی موسیقی ایرانی60140 زن و مرد مهندسی شهرسازي60172 زن و مرد ادبیات نمایشی60205 زن و مرد کارگردانی60321 زن و مرد)پاره وقت( زبان و ادبیات عربی   60337 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   20202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20315 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20803 زن و مرد)پاره وقت( اقتصاد   20812 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20915 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( فیزیک   21211 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   30201 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی باغبانی   41054 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی آب   50170 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی خاك   50397 50398

واحد صفاشهر - 387 زن و مرد حقوق 20803
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد علوم قضایی زن و مرد حسابداري20813 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر21301 زن و مرد مهندسی برق30228 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40119 زن و مرد مهندسی شهرسازي41054 60205

واحد فسا - 134 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد فلسفه20202 زن و مرد روانشناسی20419 زن و مرد حسابداري20706 زن و مرد شیمی محض21301 زن و مرد مهندسی پزشکی30349 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی پلیمر40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40204 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50169 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50323 زن و مرد ارتباط تصویري50422 زن و مرد ادبیات نمایشی60140 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60321 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   20706 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   40119 50422

واحد فیروزآباد - 129 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد روانشناسی20311 زن و مرد مدیریت بازرگانی20706 زن و مرد مدیریت مالی21207 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد شیمی کاربردي21301 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد مهندسی شیمی30349 زن و مرد مهندسی نفت40201 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی40234 زن و مرد مهندسی طبیعت50169 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50187 زن و مرد علوم و مهندسی آب50323 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50397 زن و مرد ترویج و آموزش کشاورزي پایدار50398 50470

زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی    زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20706 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21207 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21301 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نفت   30349 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی طبیعت   40234 50187

مرکز قیروکارزین - 483 زن و مرد حقوق 20803

مرکز میمند - 557 زن و مرد علوم ورزشی زن و مرد مهندسی کامپیوتر21475 41054

واحد کازرون - 152 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد حقوق20315 زن و مرد مدیریت دولتی20803 زن و مرد مدیریت مالی21210 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد شیمی کاربردي21301 زن و مرد میکروبیولوژي30343 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد زیست شناسی جانوري30586 زن و مرد مهندسی پزشکی30600 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50422 زن و مرد باستان شناسی50667 زن و مرد مهندسی معماري60119 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20315 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   20803 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21210 زن و مرد)پاره وقت( میکروبیولوژي   30343 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی جانوري   30507 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30600 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   40119 50422

واحد الرستان - 155 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 20312
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد حقوق20315 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد مدیریت دولتی20813 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد علوم ورزشی21211 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد مهندسی نقشه برداري21517 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   41054 زن و مرد)پاره وقت( علوم قضایی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   20813 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21210 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نقشه برداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40374 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 41054

مرکز خنج - 255 زن و مرد مدیریت بازرگانی زن و مرد مهندسی عمران21207 زن و مرد مهندسی معماري40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   40401 60202

مرکز گراش - 505 زن و مرد مهندسی کامپیوتر 41054

واحد المرد - 243 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد علوم تربیتی20315 زن و مرد حقوق20612 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20812 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21209 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد شیمی کاربردي21475 زن و مرد مهندسی شیمی30343 زن و مرد مهندسی نفت40201 40234

زن و مرد مهندسی مکانیک زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( آموزش زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20312 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20812 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   21211 40201

واحد مرودشت - 198 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد علوم تربیتی20315 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت امور بانکی21207 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد مشاوره21517 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30123 زن و مرد شیمی کاربردي30228 زن و مرد مهندسی برق30343 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی نفت40201 زن و مرد مهندسی عمران40234 زن و مرد مهندسی ورزش40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40461 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40720 زن و مرد گیاه پزشکی41054 زن و مرد اقتصاد کشاورزي50203 زن و مرد علوم و مهندسی آب50205 زن و مرد باستان شناسی50397 زن و مرد مهندسی معماري60119 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20315 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت امور بانکی   20706 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21230 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30343 40119
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی    زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نفت   40201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40234 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مواد و متالورژي   40675 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40720 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   41054 50203

واحد نورآباد ممسنی - 292 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد علوم تربیتی20312 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60202 20803

واحد نی ریز - 209 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد علوم قرآن و حدیث20101 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد جامعه شناسی20454 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20505 زن و مرد مطالعات خانواده20573 زن و مرد حقوق20615 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20813 زن و مرد مدیریت مالی21207 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد شیمی کاربردي21301 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد مهندسی برق30349 زن و مرد مهندسی مکانیک40119 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   40675 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20803 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21207 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   30349 40675

استان قزوین
واحد بوئین زهرا - 299 زن و مرد علوم قرآن و حدیث زن و مرد فلسفه و عرفان اسالمی20429 زن و مرد معارف قرآن کریم20438 زن و مرد ادیان و عرفان20447 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20453 زن و مرد فقه و حقوق شافعی20454 زن و مرد روانشناسی20489 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد مدیریت صنعتی20915 زن و مرد علوم ورزشی21211 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد مهندسی برق30349 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی فضاي سبز41054 زن و مرد علوم و مهندسی آب50323 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد)پاره وقت( فلسفه و عرفان اسالمی   60202 زن و مرد)پاره وقت( ادیان و عرفان   20438 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20453 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 زن و مرد)پاره وقت( اقتصاد   20803 زن و مرد)پاره وقت( ریاضیات و کاربردها   20915 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   30123 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی آب   41054 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   50397 50422

واحد تاکستان - 170 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد زبان شناسی20315 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20394 20454
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد تاریخ و تمدن ملل اسالمی زن و مرد علوم تربیتی20481 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد مدیریت دولتی20813 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زیست فناوري30349 زن و مرد مهندسی برق30578 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی ساخت و تولید40720 زن و مرد علوم کامپیوتر40794 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد گیاه پزشکی50170 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50323 زن و مرد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي50395 زن و مرد علوم و مهندسی آب50396 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20315 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20803 زن و مرد)پاره وقت( علوم قضایی   20812 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   20813 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   30343 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   40675 50203

واحد قزوین - 214 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد حقوق20315 20803

زن و مرد اقتصاد زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد علوم مهندسی21602 زن و مرد مهندسی پزشکی30950 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40374 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد مهندسی شهرسازي50422 60205

مرکز شال - 609 زن و مرد حقوق زن و مرد علوم ورزشی20803 زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 استان قم60205
واحد قم - 154 زن و مرد زبان و ادبیات عربی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20202 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مرد فلسفه و حکمت اسالمی20315 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20410 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20812 زن و مرد مدیریت دولتی21207 21210
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مدیریت صنعتی زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد فیزیک21602 زن و مرد فیزیک مهندسی30201 زن و مرد شیمی کاربردي30231 زن و مرد میکروبیولوژي30343 زن و مرد زیست فناوري30507 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30586 زن و مرد زیست شناسی جانوري30599 زن و مرد مهندسی پزشکی30600 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی پلیمر40119 زن و مرد مهندسی صنایع40204 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد علوم کامپیوتر40720 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد گیاه پزشکی50101 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50203 زن و مرد نقاشی50422 زن و مرد ارتباط تصویري60111 زن و مرد مهندسی معماري60140 زن و مرد ادبیات نمایشی60202 استان کردستان60321
مرکز بانه - 671 زن و مرد حقوق زن و مرد علوم ورزشی20803 21475

واحد بیجار - 342 زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40119 41054

واحد سقز - 271 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد علوم قضایی20101 زن و مرد مدیریت بازرگانی20813 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد زمین شناسی21475 زن و مرد زیست فناوري30401 زن و مرد مهندسی برق30578 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40119 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   60202 21207

واحد سنندج - 110 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مردمترجمی-  زبان فرانسه 20315 زن و مرد جامعه شناسی20329 زن و مرد مردم شناسی20505 زن و مرد علوم تربیتی20510 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21209 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد شیمی کاربردي21602 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد میکروبیولوژي30349 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد مهندسی برق30586 زن و مرد مهندسی شیمی40119 40201
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی صنایع زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد مهندسی طبیعت50169 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50187 زن و مرد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي50323 زن و مرد علوم و مهندسی آب50396 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50422 زن و مرد نقاشی50667 زن و مرد مهندسی معماري60111 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد کارگردانی60205 60337

واحد قروه - 302 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد روانشناسی20101 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21207 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی عمران21475 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

واحد مریوان - 537 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی زن و مرد علوم تربیتی20312 زن و مرد حسابداري20612 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 واحد انار - 273استان کرمان60202 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20101 زن و مرد روانشناسی20315 زن و مرد علوم سیاسی20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20812 زن و مرد زمین شناسی21207 زن و مرد مهندسی برق30401 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد نقاشی40675 زن و مرد نوازندگی موسیقی ایرانی60111 زن و مرد مهندسی معماري60172 زن و مردکارگردانی-  سینما 60202 زن و مرد کارگردانی60301 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60337 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20315 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20812 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   21207 40401

واحد بافت - 221 زن و مرد مطالعات خانواده زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد تاریخ20812 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21103 زن و مرد مهندسی پزشکی30123 زن و مرد مهندسی صنایع40106 زن و مرد مهندسی معدن40310 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40510 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی طبیعت50101 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   50187 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20706 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   20812 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی طبیعت   41054 50187

واحد بردسیر - 226 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد مردم شناسی20101 زن و مرد مدیریت امور بانکی20510 زن و مرد حسابداري21230 زن و مرد شیمی کاربردي21301 30343
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی شیمی زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی41054 زن و مرد مهندسی معماري60142 زن و مرد معماري داخلی60202 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   60220 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   21301 41054

واحد بم - 240 زن و مرد حقوق زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد حسابداري20813 زن و مرد زیست شناسی گیاهی21301 زن و مرد مهندسی برق30599 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد گیاه پزشکی50169 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50203 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   20803 60202

واحد جیرفت - 122 زن و مرد زبان و ادبیات عربی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20202 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20315 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد حقوق20454 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد حسابداري20813 زن و مرد شیمی کاربردي21301 زن و مرد میکروبیولوژي30343 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30507 زن و مرد مهندسی برق30599 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی40119 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد گیاه پزشکی50170 زن و مرد)پاره وقت( علوم قضایی   50203 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   20813 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   30599 50203

واحد رفسنجان - 194 زن و مرد علوم تربیتی زن و مرد حقوق20612 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد مدیریت دولتی20915 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21210 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد شیمی کاربردي21301 زن و مرد مهندسی نقشه برداري30343 زن و مرد مهندسی مکانیک40374 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی41054 زن و مرد گیاه پزشکی50170 زن و مرد مهندسی معماري50203 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60202 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   20812 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   21210 50203

واحد زرند - 211 زن و مرد مردم شناسی زن و مرد روانشناسی20510 زن و مرد مشاوره20706 زن و مرد شیمی محض21602 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد مهندسی نقشه برداري30401 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد ادبیات نمایشی40510 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60321 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   20706 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   30349 40401

مرکز کوهبنان - 478 زن و مرد روانشناسی زن و مرد مهندسی معدن20706 زن و مرد باستان شناسی40510 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60119 20706

واحد سیرجان - 203 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20101 20315

49

             www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد روانشناسی زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد اقتصاد20812 زن و مرد مدیریت دولتی20915 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21301 زن و مرد شیمی کاربردي30123 زن و مرد میکروبیولوژي30343 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد مهندسی صنایع30586 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40720 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   41054 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   20812 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21210 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مواد و متالورژي   40310 40720

واحد شهربابک - 210 زن و مرد تاریخ زن و مرد جغرافیا21103 زن و مرد مهندسی برق21517 زن و مرد مهندسی مکانیک40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم و مهندسی خاك41054 زن و مرد مهندسی شهرسازي50398 60205

واحد کرمان - 108 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد فلسفه و حکمت اسالمی20315 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20410 زن و مرد جامعه شناسی20454 زن و مرد مددکاري اجتماعی20505 زن و مرد روانشناسی20511 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 21207

زن و مرد مدیریت دولتی زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21211 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30349 زن و مرد مهندسی پزشکی30599 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی صنایع40204 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40510 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد گیاه پزشکی41054 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50323 زن و مرد علوم و مهندسی آب50395 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد نقاشی50422 زن و مرد ارتباط تصویري60111 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی60140 زن و مرد مهندسی معماري60142 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 60220

واحد کهنوج - 253 زن و مرد تاریخ زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21103 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد زمین شناسی21301 زن و مرد مهندسی برق30401 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   40401 21301
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته استان کرمانشاه
واحد اسالم آبادغرب - 282 زن و مرد حقوق زن و مرد علوم ورزشی20803 زن و مرد مهندسی عمران21475 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد مهندسی معماري40510 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60202 20803

واحد صحنه - 281 زن و مرد مدیریت بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد ارتباط تصویري21301 زن و مرد مهندسی معماري60140 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   60205 زن و مرد)پاره وقت( ارتباط تصویري   21207 60140

واحد کرمانشاه - 192 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20202 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20312 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد علوم سیاسی20706 زن و مرد اقتصاد20812 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21207 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد گردشگري21517 زن و مرد مشاوره21592 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21602 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21717 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30349 زن و مرد آمار30586 زن و مرد مهندسی برق30801 40119

زن و مرد مهندسی شیمی زن و مرد مهندسی صنایع40201 زن و مرد ایمنی صنعتی40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40336 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد اقتصاد کشاورزي50169 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50205 زن و مرد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي50395 زن و مرد علوم و مهندسی آب50396 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50422 زن و مرد مهندسی معماري50667 60202

مرکز روانسر - 588 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی عمران40119 40401

مرکز سنقروکلیائی - 385 زن و مرد حقوق زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد مهندسی برق21301 40119

مرکز گیالن غرب - 499 زن و مرد حقوق زن و مرد مهندسی عمران20803 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 41054

مرکز هرسین - 647 زن و مرد مهندسی عمران زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

واحد کنگاور - 312 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی زن و مرد روانشناسی20454 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت دولتی20803 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مشاوره21301 زن و مرد مهندسی کامپیوتر21602 زن و مرد علوم و مهندسی آب41054 50397
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد ترویج و آموزش کشاورزي پایدار زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   50470 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 استان کهگیلویه وبویراحمد20803
واحد دهدشت - 293 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد علوم قرآن و حدیث20101 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد حقوق20612 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک20803 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی21475 زن و مرد زیست شناسی جانوري30586 زن و مرد مهندسی برق30600 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   41054 40401

واحد یاسوج - 120 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20101 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20315 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد میکروبیولوژي30201 زن و مرد مهندسی برق30507 زن و مرد مهندسی نفت40119 زن و مرد مهندسی عمران40234 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 50169

زن و مرد اقتصاد کشاورزي زن و مرد مهندسی فضاي سبز50205 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50323 زن و مرد علوم و مهندسی جنگل50422 زن و مرد مهندسی معماري50666 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( زبان و ادبیات فارسی   60205 زن و مرد)پاره وقت( فقه و مبانی حقوق اسالمی   20101 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20454 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21210 زن و مرد)پاره وقت( فیزیک   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نفت   30201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40234 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 زن و مرد)پاره وقت( علوم دامی   41054 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی   50101 زن و مرد)پاره وقت( اقتصاد کشاورزي   50169 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   50205 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی جنگل   50422 50666

واحد گچساران - 149 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20101 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت صنعتی20803 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21230 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد فیزیک مهندسی21475 زن و مرد شیمی کاربردي30231 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30343 زن و مرد مهندسی برق30586 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی نفت40201 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   40675 21211
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي    زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نفت   40201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   40234 استان گلستان40310
واحد آزادشهر - 186 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20101 زن و مرد جامعه شناسی20454 زن و مرد علوم تربیتی20505 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد تاریخ20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی21103 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد مشاوره21517 زن و مرد شیمی کاربردي21602 زن و مرد مهندسی شیمی30343 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد گیاه پزشکی50169 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50323 زن و مرد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي50395 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50396 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50422 زن و مرد مهندسی معماري50667 زن و مرد)پاره وقت( زبان و ادبیات فارسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( فقه و مبانی حقوق اسالمی   20101 زن و مرد)پاره وقت( علوم تربیتی   20454 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20612 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20803 زن و مرد)پاره وقت( علوم قضایی   20812 20813

زن و مرد)پاره وقت( تاریخ    زن و مرد)پاره وقت( جغرافیا   21103 زن و مرد)پاره وقت( علوم دامی   21517 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی   50101 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک بیوسیستم   50169 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   50395 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی شیالت   50422 50667

مرکز کالله - 493 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی فضاي سبز40401 50323

واحد بندرگز - 393 زن و مرد علوم قرآن و حدیث زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد مدیریت بازرگانی20706 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت مالی21210 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد مهندسی برق30123 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50101 زن و مرد مهندسی معماري50667 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60202 20706

واحد علی آبادکتول - 184 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20311 زن و مرد روانشناسی20312 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 21207
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مدیریت بیمه زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر21475 زن و مرد شیمی کاربردي30228 زن و مرد علوم مهندسی30343 زن و مرد مهندسی پزشکی30950 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی هسته اي41054 زن و مرد نقاشی41202 زن و مرد نوازندگی موسیقی ایرانی60111 زن و مرد مهندسی معماري60172 زن و مردکارگردانی-  سینما 60202 زن و مرد کارگردانی60301 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   60337 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21210 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   21475 40119

واحد مینودشت - 333 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20418 زن و مرد روانشناسی20454 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد مدیریت دولتی20915 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد مهندسی برق21517 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 60205

واحد گرگان - 173 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20202 زن و مرد ادیان و عرفان20315 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20453 زن و مرد جامعه شناسی20454 زن و مرد علوم تربیتی20505 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد مدیریت بیمه20915 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21717 زن و مرد شیمی کاربردي30123 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد میکروبیولوژي30349 زن و مرد زیست فناوري30507 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30586 زن و مرد زیست شناسی جانوري30599 زن و مرد آمار30600 زن و مرد علوم مهندسی30801 زن و مرد مهندسی برق30950 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی نفت40201 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40510 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی ساخت و تولید40720 زن و مرد علوم کامپیوتر40794 41018
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی کامپیوتر زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد گیاه پزشکی50170 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 زن و مرد علوم و مهندسی آب50323 زن و مرد علوم و مهندسی خاك50397 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50398 زن و مرد نقاشی50422 زن و مرد باستان شناسی60111 زن و مرد مهندسی معماري60119 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مردکارگردانی-  سینما 60205 زن و مرد ادبیات نمایشی60301 60321

مرکز کردکوي - 598 زن و مرد مهندسی برق زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 40675

مرکز گمیشان - 574 زن و مرد مهندسی عمران 40401

واحد گنبدکاووس - 274 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی زن و مرد مطالعات خانواده20312 زن و مرد حقوق20615 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20813 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد شیمی کاربردي21475 زن و مرد مهندسی برق30343 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40720 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50101 زن و مرد مهندسی معماري50422 واحد آستارا - 164استان گیالن60202 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد ادیان و عرفان20101 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20453 زن و مرد روانشناسی20454 زن و مرد اقتصاد20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21210 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21301 زن و مرد جغرافیا21329 زن و مرد مشاوره21517 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد مهندسی شیمی30123 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم دامی40675 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50169 زن و مرد مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي50323 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50663 زن و مرد معماري داخلی50667 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   60220 21210

واحد آستانه اشرفیه - 546 زن و مرد حسابداري زن و مرد شیمی کاربردي21301 زن و مرد مهندسی معماري30343 60202

واحد بندرانزلی - 286 زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21475 زن و مرد مهندسی برق21717 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 41054
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد علوم و مهندسی شیالت زن و مرد طراحی صنعتی50667 زن و مرد مهندسی معماري60102 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60205 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   20803 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21210 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   21301 40401

واحد تالش - 314 زن و مرد روانشناسی زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت21301 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50667 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   50668 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی شیالت   20803 50667

واحد رشت - 117 زن و مرد زبان و ادبیات عربی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20202 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20315 زن و مرد تاریخ و تمدن ملل اسالمی20454 زن و مرد روانشناسی20481 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد فیزیک21602 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد فیزیک مهندسی30228 زن و مرد شیمی کاربردي30231 زن و مرد آمار30343 زن و مرد مهندسی پزشکی30801 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی نفت40119 40234

زن و مرد مهندسی صنایع زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی ورزش40401 زن و مرد مهندسی معدن40461 زن و مرد مهندسی مکانیک40510 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی41054 زن و مرد علوم و مهندسی آب50170 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد علوم و مهندسی جنگل50422 زن و مرد مهندسی معماري50666 60202

زیبا کنار- مرکز لشت نشا  - 550 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی عمران21301 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 40675

محل تشکیل کالس مرکز ماسال- واحد رشت  - 877 زن و مرد روانشناسی 20706

واحد رودبار - 296 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی زن و مرد مدیریت بیمه20312 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   40675 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21210 21301

واحد رودسر - 275 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد اقتصاد20315 زن و مرد مدیریت دولتی20915 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی معماري40675 60202

واحد صومعه سرا - 532 زن و مرد مدیریت بازرگانی زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی برق21301 40119
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی مکانیک زن و مرد بازیگري40675 زن و مرد مهندسی معماري60187 زن و مرد کارگردانی60202 60337

واحد فومن و شفت - 395 زن و مرد مدیریت مالی زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21301 زن و مرد مهندسی پزشکی30123 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد معماري داخلی60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   60220 60202

واحد الهیجان - 202 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مردادبی-  زبان فرانسه 20315 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20328 زن و مرد روانشناسی20454 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21209 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30123 زن و مرد شیمی کاربردي30228 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد زیست شناسی دریا30401 زن و مرد زیست فناوري30524 زن و مرد آمار30578 زن و مرد علوم مهندسی30801 زن و مرد مهندسی پزشکی30950 زن و مرد مهندسی برق40106 40119

زن و مرد مهندسی شیمی زن و مرد مهندسی صنایع40201 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی ورزش40401 زن و مرد مهندسی معدن40461 زن و مرد مهندسی مکانیک40510 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد علوم کامپیوتر40720 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی هسته اي41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41202 زن و مرد مهندسی طبیعت50169 زن و مرد گیاه پزشکی50187 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 زن و مرد علوم و مهندسی آب50323 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد علوم و مهندسی جنگل50422 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50666 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50667 زن و مرد طراحی صنعتی50668 زن و مرد ارتباط تصویري60102 زن و مرد نوازندگی موسیقی ایرانی60140 زن و مرد بازیگري60172 زن و مرد مهندسی معماري60187 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 زن و مردکارگردانی-  سینما 60220 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60301 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   20315 زن و مرد)پاره وقت( میکروبیولوژي   30343 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی دریا   30507 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30524 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40119 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی شیالت   41054 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی محیط زیست   50667 50668

واحد لنگرود - 484 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد مدیریت بازرگانی20315 زن و مرد مدیریت مالی21207 زن و مرد مهندسی پزشکی21245 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی نفت40119 زن و مرد مهندسی عمران40234 40401
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مهندسی مکانیک زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 استان لرستان60202
واحد الیگودرز - 245 زن و مرد علوم قرآن و حدیث زن و مرد حقوق20429 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد مدیریت بیمه20915 زن و مرد مدیریت امور بانکی21209 زن و مرد حسابداري21230 زن و مرد زمین شناسی21301 زن و مرد مهندسی پزشکی30401 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی نفت40119 زن و مرد مهندسی عمران40234 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40510 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40720 زن و مرد مهندسی هسته اي41054 زن و مرد مهندسی معماري41202 زن و مرد ادبیات نمایشی60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60321 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بیمه   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت امور بانکی   21209 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21230 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   21301 40675

واحد بروجرد - 112 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20202 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20315 زن و مرد علوم تربیتی20429 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت امور بانکی21210 21230

زن و مرد مدیریت مالی زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21301 زن و مرد علوم ورزشی21329 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد گردشگري21517 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21592 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد فیزیک مهندسی30201 زن و مرد شیمی کاربردي30231 زن و مرد میکروبیولوژي30343 زن و مرد زیست فناوري30507 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30586 زن و مرد مهندسی پزشکی30599 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی صنایع40201 زن و مرد ایمنی صنعتی40310 زن و مرد مهندسی عمران40336 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد مهندسی طبیعت50169 زن و مرد گیاه پزشکی50187 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50203 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 زن و مرد)پاره وقت( زبان و ادبیات فارسی   60220 زن و مرد)پاره وقت( زبان و ادبیات انگلیسی   20101 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   20311 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21210 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   21301 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   30586 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30599 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی   41054 50169

واحد خرم آباد - 148 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 20202
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد آموزش زبان انگلیسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد فلسفه و حکمت اسالمی20315 زن و مرد علوم تربیتی20410 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد علوم قضایی20812 زن و مرد مدیریت بازرگانی20813 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت امور بانکی21209 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد گردشگري21517 زن و مرد مشاوره21592 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد میکروبیولوژي30401 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد مهندسی برق30586 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی نفت40204 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد علوم کامپیوتر40720 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد گیاه پزشکی50169 زن و مرد مهندسی معماري50203 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60220 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20803 زن و مرد)پاره وقت( علوم قضایی   20812 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20813 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   21207 30349

زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق    زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40310 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   40675 50203

مرکز سلسله - 277 زن و مرد حقوق زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20813 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی عمران21301 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 41054

مرکز کوهدشت - 382 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد حقوق20101 زن و مرد مدیریت امور بانکی20803 21230

واحد دورود - 248 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20101 زن و مرد حقوق20315 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد اقتصاد20812 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21475 زن و مرد شیمی کاربردي21717 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30349 زن و مرد مهندسی برق30586 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20315 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20812 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21207 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21301 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21475 30343
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی    زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   30586 استان مازندران60202
آملی... واحد آیت ا - 260 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد فلسفه و حکمت اسالمی20315 زن و مرد روزنامه نگاري20410 زن و مرد روانشناسی20530 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد مدیریت صنعتی20812 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد میکروبیولوژي30349 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد مهندسی پزشکی30586 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی صنایع40201 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50169 زن و مرد علوم و مهندسی جنگل50422 زن و مرد ارتباط تصویري50666 زن و مرد مهندسی معماري60140 زن و مرد عکاسی60202 زن و مرد)پاره وقت( فلسفه و حکمت اسالمی   60303 زن و مرد)پاره وقت( روزنامه نگاري   20410 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   20530 زن و مرد)پاره وقت( فیزیک   21475 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   30201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   30349 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 41054

زن و مرد)پاره وقت( مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی    زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   50169 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی جنگل   50422 زن و مرد)پاره وقت( ارتباط تصویري   50666 60140

واحد بابل - 156 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد مترجمی زبان عربی20202 زن و مرد فلسفه و حکمت اسالمی20203 زن و مرد ادیان و عرفان20410 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20453 زن و مرد تاریخ و تمدن ملل اسالمی20454 زن و مرد جامعه شناسی20481 زن و مرد علوم تربیتی20505 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت صنعتی21207 زن و مرد مدیریت مالی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مشاوره21301 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21602 زن و مرد شیمی کاربردي21717 زن و مرد میکروبیولوژي30343 زن و مرد زیست شناسی دریا30507 زن و مرد زیست فناوري30524 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد مهندسی عمران30586 زن و مرد علوم دامی40401 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50101 زن و مرد مهندسی معماري50667 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی شیالت   21211 50667

واحد بهشهر - 346 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد روانشناسی20101 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت دولتی20803 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21210 21260
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مدیریت فرهنگی هنري زن و مرد مهندسی برق21360 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

مرکز گلوگاه - 607 زن و مرد فقه و حقوق اسالمی 20418

واحد تنکابن - 159 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد فقه و حقوق اسالمی20315 زن و مرد علوم تربیتی20418 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد تاریخ20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی21103 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21207 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21602 زن و مرد شیمی کاربردي21717 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد زیست شناسی دریا30401 زن و مرد زیست فناوري30524 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30586 زن و مرد زیست شناسی جانوري30599 زن و مرد اقیانوس شناسی30600 زن و مرد علوم مهندسی30612 زن و مرد مهندسی پزشکی30950 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40401 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی40720 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50422 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50667 زن و مرد طراحی صنعتی50668 زن و مرد ارتباط تصویري60102 60140

زن و مرد بازیگري زن و مرد طراحی صحنه60187 زن و مرد تلویزیون و هنرهاي دیجیتال60188 زن و مرد ادبیات نمایشی60195 زن و مرد نمایش عروسکی60321 زن و مرد کارگردانی60336 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60337 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20315 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20706 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   21207 زن و مرد)پاره وقت( میکروبیولوژي   30349 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی دریا   30507 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   30524 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   30586 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی جانوري   30599 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی محیط زیست   30600 زن و مرد)پاره وقت( ارتباط تصویري   50668 زن و مرد)پاره وقت( بازیگري   60140 زن و مرد)پاره وقت( طراحی صحنه   60187 زن و مرد)پاره وقت( ادبیات نمایشی   60188 60321

واحد جویبار - 344 زن و مرد حقوق زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد شیمی کاربردي21301 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زیست فناوري30349 زن و مرد مهندسی برق30578 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی عمران40201 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50169 زن و مرد طراحی صنعتی50395 زن و مرد مهندسی معماري60102 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   60202 40401

واحد چالوس - 158 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد زبان شناسی20202 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20394 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد علوم تربیتی20454 20612
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد روانشناسی زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد اقتصاد20812 زن و مرد مدیریت بیمه20915 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21517 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد زمین شناسی30201 زن و مرد آمار30401 زن و مرد مهندسی عمران30801 زن و مرد علوم دامی40401 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد گیاه پزشکی50169 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 زن و مرد مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي50323 زن و مرد علوم و مهندسی جنگل50663 زن و مرد باستان شناسی50666 زن و مرد مهندسی معماري60119 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60202 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   20812 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21210 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   21301 40401

واحد رامسر - 414 زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد گردشگري21301 زن و مرد مهندسی پزشکی21592 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40119 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی ورزش40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40461 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی هوا فضا41054 زن و مرد ارتباط تصویري41106 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی60140 زن و مرد مهندسی معماري60142 60202

زن و مرد مهندسی شهرسازي زن و مرد معماري داخلی60205 زن و مردکارگردانی-  سینما 60220 زن و مرد عکاسی60301 زن و مرد ادبیات نمایشی60303 60321

واحد ساري - 208 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20315 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد علوم قضایی20706 زن و مرد تاریخ20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی21103 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت امور بانکی21210 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت فرهنگی هنري21301 زن و مرد علوم ورزشی21360 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد فیزیک مهندسی30201 زن و مرد زمین شناسی30231 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30401 زن و مرد مهندسی برق30586 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی صنایع40201 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی ورزش40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40461 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد علوم کامپیوتر40720 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی هوا فضا41054 زن و مرد مهندسی هسته اي41106 زن و مرد مهندسی فضاي سبز41202 50323
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی زن و مرد ترویج و آموزش کشاورزي پایدار50422 زن و مرد مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي50470 زن و مرد مهندسی معماري50663 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 60220

واحد سوادکوه - 279 زن و مرد حقوق زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد مدیریت دولتی20812 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد گردشگري21301 زن و مرد شیمی کاربردي21592 زن و مرد زیست شناسی دریا30343 زن و مرد مهندسی عمران30524 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40510 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد علوم و مهندسی خاك41054 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50398 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50422 زن و مرد باستان شناسی50667 زن و مرد مهندسی معماري60119 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( گردشگري   20812 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21592 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی دریا   30343 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   30524 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی شیالت   50422 50667

مرکز شیرگاه - 496 زن و مرد مهندسی برق زن و مرد مهندسی معماري40119 60202

واحد قائم شهر - 107 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مرد زبان شناسی20315 زن و مرد علوم تربیتی20394 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد اقتصاد20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 21207

زن و مرد مدیریت بیمه زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت امور بانکی21210 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21230 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21301 زن و مرد علوم ورزشی21329 زن و مرد گردشگري21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21592 زن و مرد شیمی کاربردي30123 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد میکروبیولوژي30401 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد مهندسی پزشکی30586 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی صنایع40204 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40510 زن و مرد مهندسی نساجی40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40837 زن و مرد مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد علوم دامی41427 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد مهندسی طبیعت50169 زن و مرد گیاه پزشکی50187 زن و مرد اقتصاد کشاورزي50203 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50205 زن و مرد علوم و مهندسی آب50323 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50397 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50667 زن و مرد ارتباط تصویري50668 زن و مرد طراحی پارچه60140 زن و مرد طراحی لباس60145 زن و مرد مهندسی معماري60148 زن و مرد ادبیات نمایشی60202 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60321 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20315 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت امور بانکی   21210 21230
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد)پاره وقت( حسابداري    زن و مرد)پاره وقت( مدیریت امور گمرکی   21301 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21329 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21475 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   30343 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   30349 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   30586 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40201 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نساجی   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40837 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی طبیعت   41054 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی شیالت   50187 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی محیط زیست   50667 50668

واحد نکا - 311 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد فقه و حقوق اسالمی20315 زن و مرد علوم تربیتی20418 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد روانشناسی20615 زن و مرد حسابداري20706 زن و مرد مدیریت فرهنگی هنري21301 زن و مرد فیزیک مهندسی21360 زن و مرد مهندسی برق30231 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( علوم تربیتی   60202 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20612 20706

واحد نور - 239 زن و مرد تاریخ زن و مرد حسابداري21103 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21517 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد فیزیک مهندسی30201 زن و مرد مهندسی پزشکی30231 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی نفت40119 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 40675

زن و مرد مهندسی کامپیوتر زن و مرد مهندسی طبیعت41054 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50187 زن و مرد مهندسی معماري50422 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   60205 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40310 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40675 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی طبیعت   41054 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   50187 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   50422 60202

مرکز محمودآباد - 464 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

واحد نوشهر - 539 زن و مرد حقوق زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21301 زن و مرد مهندسی صنایع21329 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی معماري40401 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60202 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20803 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   21301 استان مرکزي40401
واحد آشتیان - 199 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی زن و مرد جامعه شناسی20311 زن و مرد مردم شناسی20505 زن و مرد علوم ارتباطات اجتماعی20510 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20517 زن و مرد علوم تربیتی20573 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد علوم سیاسی20706 زن و مرد حسابداري20812 زن و مرد علوم ورزشی21301 21475
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد جغرافیا زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر21517 زن و مرد زمین شناسی30228 زن و مرد میکروبیولوژي30401 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30507 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30586 زن و مرد زیست شناسی جانوري30599 زن و مرد مهندسی برق30600 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی41054 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50170 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   50422 زن و مرد)پاره وقت( علوم سیاسی   20706 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20812 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21301 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   21475 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   30586 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی جانوري   30599 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30600 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40119 41054

واحد اراك - 121 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مردادبی-  زبان فرانسه 20315 زن و مردمترجمی-  زبان فرانسه 20328 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20329 زن و مرد تاریخ و تمدن ملل اسالمی20429 زن و مرد جامعه شناسی20481 زن و مرد مددکاري اجتماعی20505 زن و مرد روزنامه نگاري20511 زن و مرد روابط عمومی20530 زن و مرد برنامه ریزي اجتماعی و تعاون20531 زن و مرد علوم تربیتی20573 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21209 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 21230

زن و مرد مدیریت مالی زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21602 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21717 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زیست فناوري30349 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30578 زن و مرد آمار30599 زن و مرد مهندسی برق30801 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی صنایع40201 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی نساجی40720 زن و مرد علوم کامپیوتر40837 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد مهندسی طبیعت50169 زن و مرد گیاه پزشکی50187 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 زن و مرد مهندسی مکانیک بیوسیستم50323 زن و مرد علوم و مهندسی آب50395 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50422 زن و مرد نقاشی50668 زن و مرد طراحی پارچه60111 زن و مرد بازیگري60145 زن و مرد مهندسی معماري60187 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مردکارگردانی-  سینما 60205 زن و مرد ادبیات نمایشی60301 60321

مرکز آستانه - 513 زن و مرد حسابداري 21301
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته
مرکز شازند - 498 زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد حسابداري21207 زن و مرد مهندسی برق21301 40119

مرکز مهاجران - 126 زن و مرد مهندسی شیمی زن و مرد مهندسی صنایع40201 زن و مرد مهندسی مکانیک40310 40675

محل تشکیل کالس مرکز خنداب- واحد اراك  - 881 زن و مرد حسابداري 21301

واحد تفرش - 247 زن و مرد علوم تربیتی زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد اقتصاد20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت صنعتی21207 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21230 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد آمار30123 زن و مرد مهندسی برق30801 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20706 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40119 41054

واحد جاسب - 340 زن و مرد مهندسی برق زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 40675

زن و مرد مهندسی معماري زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   60202 40119

واحد خمین - 262 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20315 زن و مرد روانشناسی20454 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت صنعتی20803 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21211 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مشاوره21301 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21602 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21717 زن و مرد مهندسی برق30123 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( فقه و مبانی حقوق اسالمی   20315 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20454 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20706 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   20803 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( علم اطالعات و دانش شناسی   21301 زن و مرد)پاره وقت( ریاضیات و کاربردها   21717 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30123 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نقشه برداري   40310 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40374 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40675 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   41054 60202

واحد دلیجان - 495 زن و مرد حسابداري زن و مرد میکروبیولوژي21301 زن و مرد مهندسی کامپیوتر30507 41054

واحد زرندیه - 528 زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت دولتی20803 21210
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی معماري41054 60202

واحد ساوه - 181 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد علوم تربیتی20101 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت دولتی20803 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21211 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد فیزیک21517 زن و مرد شیمی کاربردي30201 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد میکروبیولوژي30349 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30507 زن و مرد مهندسی برق30599 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40720 زن و مرد علوم دامی41054 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی50101 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد مهندسی معماري50170 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   20706 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21210 زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21475 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30599 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40310 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مواد و متالورژي   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40720 41054

واحد فراهان - 244 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی زن و مرد مددکاري اجتماعی20454 زن و مرد روزنامه نگاري20511 زن و مرد علوم تربیتی20530 زن و مرد حقوق20612 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد مدیریت بیمه20813 زن و مرد مدیریت امور بانکی21209 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21230 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد میکروبیولوژي21301 زن و مرد زیست فناوري30507 زن و مرد مهندسی شیمی30578 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی عمران40204 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی صنایع غذایی41054 زن و مرد گیاه پزشکی41427 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50203 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   50422 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20803 زن و مرد)پاره وقت( میکروبیولوژي   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شیمی   30507 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40201 41054

واحد کمیجان - 347 زن و مرد حقوق زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد حسابداري21210 زن و مرد زیست شناسی گیاهی21301 زن و مرد مهندسی برق30599 زن و مرد مهندسی مکانیک40119 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   40675 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21207 21301

واحد محالت - 200 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20311 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد تاریخ20803 21103

67

             www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز



نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مدیریت بازرگانی زن و مرد مدیریت صنعتی21207 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد حسابداري21230 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مشاوره21475 زن و مرد زمین شناسی21602 زن و مرد زیست شناسی گیاهی30401 زن و مرد مهندسی برق30599 زن و مرد مهندسی نفت40119 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی40510 زن و مرد علوم و مهندسی باغبانی50169 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50170 زن و مرد باستان شناسی50422 زن و مرد مهندسی معماري60119 زن و مرد)پاره وقت( زبان و ادبیات انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( علوم تربیتی   20311 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20612 زن و مرد)پاره وقت( تاریخ   20706 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   21103 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت امور بانکی   21211 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21230 زن و مرد)پاره وقت( زمین شناسی   21301 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی گیاهی   30401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نفت   30599 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   40234 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معدن   40310 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی   40510 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی باغبانی   50169 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی صنایع غذایی   50170 زن و مرد)پاره وقت( باستان شناسی   50422 60119

واحد نراق - 185 زن و مرد جامعه شناسی زن و مرد حقوق20505 زن و مرد علوم قضایی20803 زن و مرد اقتصاد20813 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 21210

زن و مرد مدیریت صنعتی زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد علوم مهندسی21301 زن و مرد مهندسی برق30950 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40310 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی41054 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   50169 زن و مرد)پاره وقت( علوم قضایی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20813 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بیمه   21207 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   21209 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21210 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40310 استان هرمزگان41054
واحد بستک و جناح - 809 زن و مرد مهندسی برق زن و مرد مهندسی مکانیک40119 40675

واحد بندر جاسک - 521 زن و مرد روانشناسی 20706

واحد بندرعباس - 114 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد فلسفه و کالم اسالمی20315 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20427 زن و مرد روزنامه نگاري20454 زن و مرد علوم تربیتی20530 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت امور بانکی21209 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد مدیریت امور گمرکی21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21329 زن و مرد فیزیک30123 30201
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد شیمی محض زن و مرد زمین شناسی30349 زن و مرد زیست شناسی دریا30401 زن و مرد مهندسی برق30524 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40720 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی طبیعت41054 زن و مرد علوم و مهندسی آب50187 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50397 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت50422 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50667 زن و مرد نقاشی50668 زن و مرد مهندسی معماري60111 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 60205

واحد بندرلنگه - 285 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20202 زن و مرد روانشناسی20312 زن و مرد مدیریت بازرگانی20706 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت امور بانکی21209 زن و مرد حسابداري21230 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21301 زن و مرد مهندسی عمران30123 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت امور بانکی   40675 21230

واحد پارسیان - 460 زن و مرد مهندسی شیمی زن و مرد مهندسی صنایع40201 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40310 41054

پردیس مرکز بین المللی کیش-واحد تهران جنوب - 799 زن و مرد حقوق زن و مرد حسابداري20803 زن و مرد مهندسی کامپیوتر21301 41054

واحد رودان - 383 زن و مرد علوم ورزشی زن و مرد مهندسی مکانیک21475 40675

زن و مرد مهندسی معماري 60202

واحد قشم - 217 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی زن و مرد مردم شناسی20311 زن و مرد علوم تربیتی20510 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد اقتصاد20812 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت امور بانکی21210 زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21301 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد شیمی محض30201 زن و مرد زیست شناسی جانوري30349 زن و مرد مهندسی شیمی30600 زن و مرد مهندسی نفت40201 زن و مرد مهندسی عمران40234 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد علوم و مهندسی شیالت41054 زن و مرد طراحی صنعتی50667 زن و مرد نقاشی60102 زن و مرد مهندسی معماري60111 زن و مرد کارگردانی60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   60337 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21210 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   21301 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی جانوري   30349 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   30600 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی شیالت   40401 50667

مرکز جزیره هرمز - 459 زن و مرد حقوق زن و مرد حسابداري20803 21301

مرکز آموزش بین المللی قشم - 597 زن و مرد مدیریت بازرگانی 21207

مرکز آموزش بین المللی کیش - 619 زن و مرد علوم ورزشی 21475
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته
واحد میناب - 381 زن و مرد مهندسی کامپیوتر زن و مرد مهندسی معماري41054 استان همدان60202
واحد اسدآباد - 469 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی مکانیک21301 40675

واحد تویسرکان - 167 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مرد علوم قرآن و حدیث20315 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20429 زن و مرد روانشناسی20454 زن و مرد اقتصاد20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت صنعتی21207 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21475 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد شیمی کاربردي30228 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد مهندسی برق30349 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی معماري41054 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20315 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21301 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   21475 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30349 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40119 41054

واحد مالیر - 196 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 20312

زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد روانشناسی20315 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20803 زن و مرد مدیریت دولتی21207 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 زن و مرد مدیریت امور بانکی21211 زن و مرد حسابداري21230 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد مشاوره21517 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21602 زن و مرد شیمی محض30123 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30349 زن و مرد مهندسی برق30586 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد مهندسی هسته اي41054 زن و مرد مهندسی فضاي سبز41202 زن و مرد مهندسی معماري50323 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( آموزش زبان انگلیسی   60205 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   20312 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت بازرگانی   20706 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت دولتی   21207 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   21210 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت امور بانکی   21211 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21230 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی صنایع   21475 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40310 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شهرسازي   41054 60205

مرکز سامن - 542 زن و مرد حسابداري زن و مرد مهندسی برق21301 زن و مرد مهندسی عمران40119 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی معماري40675 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 60205
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته
واحد همدان - 171 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد زبان و ادبیات عربی20101 زن و مرد زبان و ادبیات انگلیسی20202 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20311 زن و مردادبی-  زبان فرانسه 20315 زن و مرد فلسفه و حکمت اسالمی20328 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20410 زن و مرد علوم تربیتی20454 زن و مرد روانشناسی20612 زن و مرد)محل تشکیل کالس مرکز نهاوند  ( روانشناسی  20706 زن و مرد حقوق20706 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد مدیریت بازرگانی20812 زن و مرد مدیریت صنعتی21207 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21211 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد جغرافیا21475 زن و مرد مشاوره21517 زن و مرد علم اطالعات و دانش شناسی21602 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21717 زن و مرد فیزیک30123 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد شیمی محض30228 زن و مرد)محل تشکیل کالس مرکز نهاوند  ( میکروبیولوژي  30349 زن و مرد زیست شناسی جانوري30507 زن و مرد مهندسی برق30600 زن و مرد مهندسی صنایع40119 زن و مرد مهندسی عمران40310 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد علوم کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی کامپیوتر41018 زن و مرد مهندسی فضاي سبز41054 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50323 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50422 زن و مرد نقاشی50668 زن و مرد باستان شناسی60111 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی60119 زن و مرد مهندسی معماري60142 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 60205

زن و مرد مهندسی کامپیوترمرکز بهار - 519 زن و مرد مهندسی معماري41054 استان یزد60202
واحد ابرکوه - 259 زن و مرد زبان و ادبیات عربی زن و مرد حقوق20202 زن و مرد اقتصاد20803 زن و مرد مدیریت امور بانکی20915 زن و مرد حسابداري21230 زن و مرد جغرافیا21301 زن و مرد مهندسی عمران21517 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد گیاه پزشکی40510 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   50203 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   20803 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   21301 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   40401 50203

واحد اردکان - 283 زن و مرد روانشناسی زن و مرد اقتصاد20706 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت مالی21207 زن و مرد حسابداري21245 زن و مرد مشاوره21301 زن و مرد مهندسی عمران21602 زن و مرد فرش40401 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   60124 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   21301 40401

واحد اشکذر - 317 زن و مرد روانشناسی زن و مرد اقتصاد20706 زن و مرد حسابداري20915 زن و مرد میکروبیولوژي21301 زن و مرد زیست فناوري30507 زن و مرد زیست شناسی سلولی و مولکولی30578 زن و مرد مهندسی طبیعت30586 زن و مرد نقاشی50187 زن و مرد)پاره وقت( روانشناسی   60111 زن و مرد)پاره وقت( میکروبیولوژي   20706 زن و مرد)پاره وقت( زیست شناسی سلولی و مولکولی   30507 30586
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته
واحد بافق - 223 زن و مرد حقوق زن و مرد تاریخ20803 زن و مرد مدیریت صنعتی21103 زن و مرد حسابداري21211 زن و مرد زمین شناسی21301 زن و مرد مهندسی برق30401 زن و مرد مهندسی نفت40119 زن و مرد مهندسی عمران40234 زن و مرد مهندسی معدن40401 زن و مرد مهندسی مکانیک40510 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40675 زن و مرد مهندسی طبیعت41054 زن و مرد مهندسی معماري50187 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   60202 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   20803 زن و مرد)پاره وقت( حسابداري   21211 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   21301 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مکانیک   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40675 41054

واحد بهاباد - 518 زن و مرد جغرافیا 21517

واحد تفت - 201 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی زن و مرد حقوق20315 زن و مرد علوم ورزشی20803 زن و مرد مهندسی نقشه برداري21475 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40401 زن و مرد علوم و مهندسی آب41054 زن و مرد مهندسی معماري50397 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60205 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20315 زن و مرد)پاره وقت( علوم ورزشی   20803 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نقشه برداري   21475 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40374 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی کامپیوتر   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی معماري   41054 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی شهرسازي   60202 60205

زن و مرد حسابداريواحد مهریز - 316 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد مهندسی برق21475 زن و مرد مهندسی معماري40119 60202

واحد میبد - 179 زن و مرد آموزش زبان انگلیسی زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد روزنامه نگاري20315 زن و مرد روابط عمومی20530 زن و مرد حقوق20531 زن و مرد مدیریت بیمه20803 زن و مرد جغرافیا21209 زن و مرد ریاضیات و کاربردها21517 زن و مرد مهندسی نقشه برداري30123 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40401 زن و مرد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی40720 زن و مرد مهندسی طبیعت50169 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50187 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50422 زن و مرد مهندسی معماري50668 زن و مرد)پاره وقت( مترجمی زبان انگلیسی   60202 زن و مرد)پاره وقت( حقوق   20315 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نقشه برداري   20803 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مواد و متالورژي   40374 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی طبیعت   40720 زن و مرد)پاره وقت( علوم و مهندسی محیط زیست   50187 50668

واحد یزد - 105 زن و مرد زبان و ادبیات فارسی زن و مرد آموزش زبان انگلیسی20101 زن و مرد مترجمی زبان انگلیسی20312 زن و مرد فقه و مبانی حقوق اسالمی20315 زن و مرد روابط عمومی20454 زن و مرد علوم تربیتی20531 زن و مرد مطالعات خانواده20612 زن و مرد حقوق20615 زن و مرد علوم سیاسی20803 زن و مرد اقتصاد20812 زن و مرد مدیریت بازرگانی20915 زن و مرد مدیریت بیمه21207 زن و مرد مدیریت دولتی21209 زن و مرد مدیریت صنعتی21210 21211
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نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکد ونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان نام رشتــــه و گـــرایش تحصیلیکدونام محـل دانشـــــگاهیکد رشته پذیرشجنساستـــــــان دانشگاه آزاد اسالمی98شهرهاي تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته سال /  رشته زن و مرد مدیریت امور بانکی زن و مرد مدیریت مالی21230 زن و مرد مدیریت کسب و کارهاي کوچک21245 زن و مرد حسابداري21260 زن و مرد علوم ورزشی21301 زن و مرد گردشگري21475 زن و مرد فیزیک21592 زن و مرد مهندسی اپتیک و لیزر30201 زن و مرد فیزیک مهندسی30228 زن و مرد شیمی کاربردي30231 زن و مرد شیمی محض30343 زن و مرد زیست فناوري30349 زن و مرد مهندسی پزشکی30578 زن و مرد مهندسی برق40106 زن و مرد مهندسی شیمی40119 زن و مرد مهندسی پلیمر40201 زن و مرد مهندسی نفت40204 زن و مرد مهندسی صنایع40234 زن و مرد مهندسی نقشه برداري40310 زن و مرد مهندسی عمران40374 زن و مرد مهندسی مکانیک40401 زن و مرد مهندسی مواد و متالورژي40675 زن و مرد مهندسی نساجی40720 زن و مرد مهندسی کامپیوتر40837 زن و مرد مهندسی هسته اي41054 زن و مرد گیاه پزشکی41202 زن و مرد مهندسی فضاي سبز50203 زن و مرد علوم و مهندسی صنایع غذایی50323 زن و مرد علوم و مهندسی محیط زیست50422 زن و مرد نقاشی50668 زن و مرد باستان شناسی60111 زن و مرد ارتباط تصویري60119 زن و مرد مرمت بناهاي تاریخی60140 زن و مرد طراحی پارچه60142 زن و مرد طراحی لباس60145 زن و مرد مهندسی معماري60148 زن و مرد مهندسی شهرسازي60202 زن و مرد معماري داخلی60205 زن و مرد عکاسی60220 زن و مرد کارگردانی60303 زن و مرد)پاره وقت( زبان و ادبیات فارسی   60337 زن و مرد)پاره وقت( فقه و مبانی حقوق اسالمی   20101 زن و مرد)پاره وقت( اقتصاد   20454 زن و مرد)پاره وقت( مدیریت صنعتی   20915 21211

زن و مرد)پاره وقت( حسابداري    زن و مرد)پاره وقت( شیمی کاربردي   21301 زن و مرد)پاره وقت( شیمی محض   30343 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی برق   30349 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی عمران   40119 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی مواد و متالورژي   40401 زن و مرد)پاره وقت( مهندسی نساجی   40720 زن و مرد)پاره وقت( گیاه پزشکی   40837 زن و مرد)پاره وقت( طراحی پارچه   50203 زن و مرد)پاره وقت( طراحی لباس   60145 60148

محل تشکیل کالس مرکز خاتم- یزد - 465 زن و مرد علوم تربیتی زن و مرد حسابداري20612 21301
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