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 1399صرفاً براساس سوابق تحصيلي سراسري سالبه شيوه پذيرش اصالحات رشته محل هاي قبلي هاي جديد و  ) رشته محل3/7/1399(سوم اطالعيه سري 

 1صفحه

  جديد: هايرشته محلجدول  -الف

  هاي تحصيلي دوره هاي روزانه، نوبت دوم(شبانه) و غيرانتفاعيرشته
  تبريز –موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  -استان آذربايجان شرقي 

  توضيحات
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش

كدرشته  عنوان رشته
 محل

نيمسال  زن مرد گروه تحصيلي دوره تحصيلي
 دوم

نيمسال 
 اول

 هنـر غير انتفاعي 19303 ارتباط تصويري 60 - زن مرد  

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي علم و فّناوري شمس  -استان آذربايجان شرقي 
 علوم انساني غير انتفاعي 19304 مديريت بيمه 60 - زن مرد  

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ميزان  -استان آذربايجان شرقي 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19305 كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 - زن مرد  

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  -استان اصفهان 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19306 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد  

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صفاهان  -اصفهان  استان
 علوم انساني غير انتفاعي 19307 علوم تربيتي 60 - زن مرد  

 شاهين شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي عقيق  -استان اصفهان 
 علوم انساني غير انتفاعي 19308 حسابداري 60 - زن مرد  

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  -استان اصفهان 
 علوم انساني غير انتفاعي 19309 روانشناسي 60 - زن مرد  
 زبان هاي خارجي غير انتفاعي 19310 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد 

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  -استان اصفهان 
 علوم انساني غير انتفاعي 19311 گردشگري 60 - زن مرد  
 علوم انساني غير انتفاعي 19312 مديريت امور گمركي 60 - زن مرد 

 بوشهر (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي در حومه برازجان) -دانشگاه خليج فارس  -استان بوشهر 
 علوم تجربي روزانه 19313 علوم دامي 20 - زن مرد  

 برازجان -موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  -استان بوشهر 
 علوم انساني غير انتفاعي 19314 حقوق 60 - زن مرد  
 علوم انساني غير انتفاعي 19315 علوم تربيتي 60 - زن مرد 

 تهران -موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  -استان تهران 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19316 مهندسي معماري 60 - زن -  

 تهران -فاران مهر دانش موسسه غيرانتفاعي مجازي  -استان تهران 
 زبان هاي خارجي مجازي غيرانتفاعي 19317 مترجمي زبان انگليسي 120 - زن مرد  

 تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  -استان تهران 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19318 چند رسانه اي 60 - زن مرد  
 هنـر غير انتفاعي 19319 توليد سيما 60 - زن مرد 

 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  -استان خراسان رضوي 
 علوم انساني غير انتفاعي 19320 علوم ورزشي 60 - زن مرد  

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران  -استان خراسان رضوي 
 علوم انساني غير انتفاعي 19321 روانشناسي 60 - زن مرد  

 مشهد -شانديز موسسه غيرانتفاعي  -استان خراسان رضوي 
 علوم انساني غير انتفاعي 19322 هتلداري 60 - زن مرد  

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي كاويان  -استان خراسان رضوي 
 علوم تجربي غير انتفاعي 19323 زيست شناسي جانوري 60 - زن مرد  

 دانشكده كشاورزي شيروان -استان خراسان شمالي 
 علوم تجربي روزانه 19324 علوم دامي 20 - زن مرد  

 زنجان -موسسه غيرانتفاعي روزبه  -استان زنجان 
 علوم انساني غير انتفاعي 19325 حقوق 60 - زن مرد  

 ابهر -موسسه غيرانتفاعي صايب  -استان زنجان 
 علوم انساني غير انتفاعي 19326 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد  

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  -استان فارس 
 هنـر غير انتفاعي 19327 طراحي لباس 60 - زن مرد  

 جهرم -موسسه غيرانتفاعي انديشه  -استان فارس 
 علوم انساني غير انتفاعي 19328 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد  
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  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  -استان قزوين 

  توضيحات
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش

كدرشته  عنوان رشته
 محل

نيمسال  زن مرد گروه تحصيلي دوره تحصيلي
 دوم

نيمسال 
 اول

 علوم تجربي روزانه 19364 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد  
 علوم تجربي روزانه 19365 زمين شناسي 30 - زن مرد 
 علوم تجربي روزانه 19366 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 علوم تجربي روزانه 19367 مهندسي فضاي سبز 20 - زن مرد 

 آبيك -دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  -استان قزوين 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19329 معماري داخلي 60 - زن مرد  
 علوم انساني غير انتفاعي 19330 مديريت امور بانكي 60 - زن مرد 

 قزوين -قزويني موسسه غيرانتفاعي عالمه  -استان قزوين 
 علوم انساني غير انتفاعي 19331 حقوق 60 - زن مرد  
 علوم انساني غير انتفاعي 19332 روانشناسي 60 - زن مرد 

 موسسه غيرانتفاعي كار -استان قزوين 
 علوم انساني غير انتفاعي 19333 كارداني حسابداري 100 - زن مرد  محل تحصيل واحد قزوين

 آبيك -غيرانتفاعي موالنا موسسه  -استان قزوين 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19334 معماري داخلي 60 - زن مرد  
 علوم انساني غير انتفاعي 19335 مديريت بيمه 60 - زن مرد 

 قم -موسسه غيرانتفاعي پويش  -استان قم 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19352 معماري داخلي 60 - زن مرد  
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19353 مهندسي برق 60 - زن مرد 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19354 مهندسي پزشكي 60 - زن مرد 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19355 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19356 مهندسي صنايع 60 - زن مرد 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19357 مهندسي عمران 60 - زن مرد 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19358 مهندسي كامپيوتر 60 - زن مرد 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19359 مهندسي معماري 60 - زن مرد 

 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19360 مهندسي نقشه برداري 60 - زن مرد 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19361 ارتباطات و فناوري اطالعاتكارداني  100 - زن مرد 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19362 كاردان فني الكترونيك 100 - زن مرد 
 علوم انساني غير انتفاعي 19363 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد 

 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  -استان كرمانشاه 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19336 مهندسي شهرسازي 60 - زن مرد  

 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  -استان مازندران 
 زبان هاي خارجي غير انتفاعي 19337 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد  

 بابل -دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  -استان مازندران 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19338 علوم مهندسي 60 - زن مرد  

 بابلسر -موسسه غيرانتفاعي پارسا  -استان مازندران 
 علوم انساني غير انتفاعي 19339 حقوق 60 - زن مرد  

 قايمشهر -موسسه غيرانتفاعي تجن  -استان مازندران 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19340 كارداني معماري 100 - زن مرد  

 ساري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  -استان مازندران 
 علوم انساني غير انتفاعي 19341 حقوق 60 - زن مرد  

 رامسر -موسسه غيرانتفاعي رحمان  -استان مازندران 
 علوم انساني غير انتفاعي 19342 علوم ورزشي 60 - زن مرد  

 قايمشهر - موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي -استان مازندران 
 علوم انساني غير انتفاعي 19343 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد  

 رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  -استان مازندران 
 علوم انساني غير انتفاعي 19344 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد  

 ساري -موسسه غيرانتفاعي هدف  -استان مازندران 
 زبان هاي خارجي غير انتفاعي 19345 انگليسيآموزش زبان  60 - زن مرد  

 دانشگاه مالير -استان همدان 
 علوم رياضي وفني روزانه 19346 علوم كامپيوتر 40 - زن مرد  
 علوم رياضي وفني نوبت دوم 19347 علوم كامپيوتر 40 - زن مرد 
 علوم تجربي روزانه 19348 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 
 علوم تجربي نوبت دوم 19349 علوم و مهندسي باغباني 20 - زن مرد 

 يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  -استان يزد 
 علوم انساني غير انتفاعي 19350 مديريت كسب و كارهاي كوچك 60 - زن مرد  

 يزد -موسسه غيرانتفاعي دارالعلم  -استان يزد 
انتفاعيغير  19351 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد    علوم انساني 
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  : ي قبليهامحلرشته اصالحيموارد  -ب
  توضيحات  نام رشته  دوره  كد رشته محل  دانشگاه  گروه  رديف

  علوم و مهندسي باغباني  روزانه  12016  پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت-دانشگاه تهران علو تجربي  1
ظرفيت به صورت تعداد 

مرد) 10زن و 10مشخص(
  تغيير يافت.

 حذف شد.  مهندسي برق غيرانتفاعي  15468  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  علوم رياضي  2

 حذف شد.  مهندسي پزشكي غيرانتفاعي  15469  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  علوم رياضي  3

 شد.حذف   مهندسي شهرسازي غيرانتفاعي  15470  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  علوم رياضي  4

 حذف شد.  مهندسي شيمي غيرانتفاعي  15471  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  علوم رياضي  5

 حذف شد.  مهندسي عمران غيرانتفاعي  15472  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  علوم رياضي  6

 حذف شد.  كامپيوترمهندسي  غيرانتفاعي  15473  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  علوم رياضي  7

 حذف شد.  مهندسي معماري غيرانتفاعي  15474  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  علوم رياضي  8

 حذف شد.  مهندسي مكانيك غيرانتفاعي  15475  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  علوم رياضي  9

 حذف شد.  مهندسي مواد و متالورژي غيرانتفاعي  15476  قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  علوم رياضي  10

  حذف شد.  مهندسي برق  غيرانتفاعي  16890  كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل  علوم رياضي  11
  حذف شد.  مهندسي عمران  غيرانتفاعي  16891  كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل  علوم رياضي  12
  حذف شد.  مهندسي كامپيوتر  غيرانتفاعي  16892  كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل  علوم رياضي  13
  حذف شد.  كارداني تكنولوژي صنايع غذايي  غيرانتفاعي  16893  كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل  علوم تجربي  14
  حذف شد.  حسابداري  غيرانتفاعي  16894  كردكوي -موسسه غيرانتفاعي كميل  علوم انساني  15
  حذف شد.  مهندسي شهرسازي  غيرانتفاعي  17205  موسسه غيرانتفاعي قدر  علوم رياضي  16
  حذف شد.  مهندسي شيمي  غيرانتفاعي  17206  موسسه غيرانتفاعي قدر  علوم رياضي  17
  حذف شد.  شيمي كاربردي  غيرانتفاعي  17207  موسسه غيرانتفاعي قدر  علوم تجربي  18
  حذف شد.  مهندسي فضاي سبز  غيرانتفاعي  17208  موسسه غيرانتفاعي قدر  علوم تجربي  19

  غيرانتفاعي  17209  موسسه غيرانتفاعي قدر  علوم تجربي  20
كارداني توليد و بهره برداري از 

  گياهان دارويي و معطر
  حذف شد.

  حذف شد.  حسابداري  غيرانتفاعي  17210  موسسه غيرانتفاعي قدر  علوم انساني  21
  حذف شد.  مديريت بازرگاني  غيرانتفاعي  17211  موسسه غيرانتفاعي قدر  علوم انساني  22
  حذف شد.  هتلداري  غيرانتفاعي  17212  موسسه غيرانتفاعي قدر  علوم انساني  23
  حذف شد.  كارداني امور بانكي  غيرانتفاعي  17213  موسسه غيرانتفاعي قدر  علوم انساني  24
  حذف شد.  كارداني بيمه  غيرانتفاعي  17214  موسسه غيرانتفاعي قدر  علوم انساني  25
  حذف شد.  كارداني حسابداري  غيرانتفاعي  17215  موسسه غيرانتفاعي قدر  علوم انساني  26
  حذف شد.  گردشگري  غيرانتفاعي  17216  موسسه غيرانتفاعي قدر  علوم انساني  27
  حذف شد.  مهندسي كامپيوتر  غيرانتفاعي  18091  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  علوم رياضي  28
  حذف شد.  حسابداري  غيرانتفاعي  18092  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  علوم انساني  29
  حذف شد.  حقوق  غيرانتفاعي  18093  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  علوم انساني  30
  حذف شد.  مديريت بازرگاني  غيرانتفاعي  18094  چالوس -موسسه غيرانتفاعي طبرستان  علوم انساني  31
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