
 دانطگاه آساد اسالهی98ضهزهای جدید پذیزش بزاساس سوابق تحصیلی هقطع مارضناسی پیوسته نیوسال اول سال /  رضته

استـــــــاى

س
جن

ش
ذیز

 پ

د رضته
مدونام هحـل دانطـــــگاهیم

 نام رضتــــه و گـــزایص تحصیلی

استـــــــاى

س
جن

ش
ذیز

 پ

د رضته
مد ونام هحـل دانطـــــگاهیم

نام رضتــــه و گـــزایص تحصیلی

استاى بوضهز

واحد بوضهز - 146

سى و هزد ههندسی هسته ای 41202

هحل تطنیل مالس هزمش دیز- واحد بوضهز  - 878

سى و هزد علوم و ههندسی ضیالت 50667

استاى تهزاى

واحد پزدیس - 501

سى و هزد هدیزیت هالی 21245
سى و هزد هعواری داخلی 60220

واحد تهزاى هزمشی - 101

سى و هزد نواسندگی هوسیقی ایزانی 60172

استاى خزاساى رضوی

واحد قوچاى - 206

سى و هزد آهوسش سباى انگلیسی 20312

واحد هطهد - 111

سى و هزد طزاحی لباس 60148

استاى خوسستاى

واحد آباداى - 151

سى و هزد روانطناسی 20706

هحل تطنیل مالس هزمش ضوش- واحد ضوضتز  - 875

سى و هزد ههندسی هنانیل بیوسیستن 50395

هحل تطنیل مالس هزمش گتوند- واحد ضوضتز  - 876

سى و هزد حقوق 20803
سى و هزد هدیزیت دولتی 21210

استاى سوناى

هحل تطنیل مالس هزمش ضهویزساد- واحد سوناى  - 873

سى و هزد ههندسی هنانیل 40675

هحل تطنیل مالس هزمش ایواننی- واحد گزهسار  - 874

سى و هزد حسابداری 21301
سى و هزد ههندسی پشضنی 40106

استاى فارس

واحد ضیزاس - 163

سى و هزد نواسندگی هوسیقی ایزانی 60172

واحد الرستاى - 155

سى و هزد آهوسش سباى انگلیسی 20312
سى و هزد علوم ورسضی 21475

استاى مزهاى

واحد انار - 273

سى و هزد نواسندگی هوسیقی ایزانی 60172

استاى مزهانطاه

واحد مزهانطاه - 192

سى و هزد علوم قزآى و حدیث 20429
سى و هزد ایونی صنعتی 40336

استاى گلستاى

واحد علی آبادمتول - 184

سى و هزد نواسندگی هوسیقی ایزانی 60172

استاى گیالى

هحل تطنیل مالس هزمش هاسال- واحد رضت  - 877

سى و هزد روانطناسی 20706

استاى هزمشی

هحل تطنیل مالس هزمش خنداب- واحد اراك  - 881

سى و هزد حسابداری 21301

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


