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 1399رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي سراسري سال )17/6/99( سري دوم اطالعيه

 1صفحه

بر  صرفاًپذيرش  چه راهنمايدفتر هاي مندرج دررشتهعالوه بر جديد هايرشته محلجدول كد  -الف
  : 1399اساس سوابق تحصيلي سراسري سال

  عالي غيرانتفاعي هاي تحصيلي دوره هاي روزانه، نوبت دوم(شبانه) و موسسات آموزشرشته
 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  -استان اصفهان 

  توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت
كدرشته  عنوان رشته پذيرش

 محل
 گروه تحصيلي دوره تحصيلي

نيمسال  زن مرد
 دوم

نيمسال 
 اول

 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19267 معماري داخلي 60 - زن مرد  
 علوم انساني غير انتفاعي 19268 مديريت فرهنگي هنري 60 - زن مرد 

 دانشگاه كاشان -استان اصفهان 

 علوم تجربي روزانه 19269 مهندسي طبيعت 15 - زن مرد  
 علوم تجربي نوبت دوم 19270 مهندسي طبيعت 5 - زن مرد 

 اصفهان -مؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  -استان اصفهان 

 علوم انساني غير انتفاعي 19271 مديريت مالي 60 - زن مرد  
 اصفهان -مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان  -استان اصفهان 

 علوم انساني غير انتفاعي 19272 روانشناسي 60 - زن مرد  
 اصفهان -مؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان  -استان اصفهان 

 علوم انساني غير انتفاعي 19273 مديريت بازرگاني 60 - زن مرد  
 تبريز -مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  -استان آذربايجان شرقي 

 علوم انساني غير انتفاعي 19274 علوم ورزشي 60 - زن مرد  
 اروميه -مؤسسه غيرانتفاعي آفاق  -استان آذربايجان غربي 

 علوم انساني غير انتفاعي 19275 مددكاري اجتماعي 60 - زن مرد  
 علوم انساني غير انتفاعي 19276 مديريت دولتي 60 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  -استان تهران 

 هنـر غير انتفاعي 19277 عكاسي 60 - زن مرد  
 دانشگاه شهركرد -استان چهارمحال وبختياري 

 علوم انساني روزانه 19278 اديان و عرفان 30 - زن مرد  
 علوم انساني نوبت دوم 19279 اديان و عرفان 5 - زن مرد 

 قوچان -مؤسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  -استان خراسان رضوي 

 علوم انساني غير انتفاعي 19280 علوم ورزشي 60 - زن مرد  
 مشهد -مؤسسه غيرانتفاعي فردوس  -استان خراسان رضوي 

 هنـر غير انتفاعي 19281 نوازندگي موسيقي جهاني 60 - زن مرد  
 سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر)دانشگاه  -استان سمنان 

  
 شيراز -مؤسسه غيرانتفاعي آپادانا  -استان فارس 

 علوم تجربي غير انتفاعي 19284 ميكروبيولوژي 60 - زن مرد  
 علوم انساني غير انتفاعي 19285 مشاوره 60 - زن مرد 

 شيراز -مؤسسه غيرانتفاعي حافظ  -استان فارس 

 علوم انساني غير انتفاعي 19286 روانشناسي 60 - زن مرد  
 قم -مؤسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  -استان قم 

 علوم انساني غير انتفاعي 19287 مددكاري اجتماعي 60 - - مرد  محل تحصيل واحد برادران
 علوم انساني غير انتفاعي 19288 كارداني علوم قضايي 50 - - مرد محل تحصيل واحد برادران
 علوم انساني غير انتفاعي 19289 مددكاري اجتماعي 60 - زن - محل تحصيل واحد خواهران
انتفاعي غير 19290 كارداني علوم قضايي 50 - زن - محل تحصيل واحد خواهران  علوم انساني 

 كرمان -مؤسسه غيرانتفاعي بعثت  -استان كرمان 

 علوم انساني غير انتفاعي 19291 حسابداري 60 - زن مرد  
 گنبد كاووس -مؤسسه غيرانتفاعي شمس  -استان گلستان 

 علوم انساني غير انتفاعي 19292 مديريت دولتي 60 - زن مرد  
 علوم انساني غير انتفاعي 19293 مديريت مالي 60 - زن مرد 

 رشت -مؤسسه غيرانتفاعي احرار -استان گيالن 

 علوم انساني غير انتفاعي 19294 حقوق 60 - زن مرد  

 علوم تجربي روزانه 19282 مهندسي صنايع مبلمان 20 - زن مرد  
 علوم تجربي نوبت دوم 19283 مهندسي صنايع مبلمان 15 - زن مرد 
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 2صفحه

 آستانه اشرفيه -مؤسسه غيرانتفاعي مهر آستان  -استان گيالن 

  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت
 پذيرش

كدرشته  عنوان رشته
 محل

 گروه تحصيلي دوره تحصيلي
نيمسال  زن مرد

 دوم

نيمسال 
 اول

 علوم انساني غير انتفاعي 19295 روانشناسي 60 - زن مرد  
 بروجرد -مؤسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر -استان لرستان 

 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19296 كارداني فني عمران ساختمان هاي بتني 100 - زن مرد  
انتفاعيغير  19297 گردشگري 60 - زن مرد   علوم انساني 

 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  -استان مازندران 

 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19298 كارداني فني برق و تاسيسات 100 - زن مرد  
 علوم انساني غير انتفاعي 19299 مديريت مالي 60 - زن مرد 

 ساري -مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان  -استان مازندران 

 علوم انساني غير انتفاعي 19300 مشاوره 60 - زن مرد  
 مؤسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس -استان مازندران 

 علوم انساني غير انتفاعي 19301 روانشناسي 60 - زن مرد  
 علوم انساني غير انتفاعي 19302 مديريت كسب و كارهاي كوچك 60 - زن مرد 

  

  :ها محلجداول كدرشته مربوط به اصالحيموارد  -ب
  نام مؤسسه يا دانشگاه  رديف

  كد
  رشته محل

  توضيح  دوره  نام رشته

١ 
 شهركرد(محل دانشگاه - وبختياري چهارمحال استان

  )فارسان انساني علوم و هنر دانشكده تحصيل
  حذف شد.  روزانه  اديان و عرفان  12395

٢ 
 شهركرد(محل دانشگاه - وبختياري چهارمحال استان

  )فارسان انساني علوم و هنر دانشكده تحصيل
  حذف شد.  نوبت دوم  اديان و عرفان  12396

  حذف شد.  غيرانتفاعي  مهندسي كامپيوتر  15690  قم - تعالي غيرانتفاعي مؤسسه - قم استان ٣
  

  :شرايط دانشگاههابخش مشخصات و  اصالحات مربوط به -ج
  ياصالحموارد    يا دانشگاه استان * نام مؤسسهنام 

دانشگاه علوم استان آذربايجان غربي * 
  پزشكي اروميه

هاي تابعه استان( بوكان، نقده، هاي آموزش عالي سالمت و دانشكدهتمامي مجتمع شرايط عمومي و خوابگاه:
كدام تعهدي از بابت خوابگاه و اياب و سلماس، مياندوآب و مهاباد) فاقد امكانات خوابگاهي و رفاهي بوده و هيچ

  دانشجويان ندارند.ذهاب به 
اصفهان * دانشكده فني و مهندسي 

  گلپايگان
ها، دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به دادن خوابگاه به تمام با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه شرايط خوابگاه:
  دانشجويان ندارد.

  دانشگاه علوم پزشكي تهران عاري از دخانيات مي باشد. شرايط عمومي:  دانشگاه علوم پزشكي تهرانتهران * 
 -آموزش عالي علمي تهران * مؤسسه

  كاربردي هالل ايران
شدگان رشته اعضاي مصنوعي سال تحصيلي امكان تامين خوابگاه به پذيرفته مؤسسهاين شرايط خوابگاه: 

  را ندارد. 1399-1400

غيرانتفاعي مجازي  تهران * مؤسسه
  تهران - ايرانيان

ً ويژه آموزش الكترونيكي دانشجو شرايط عمومي:  برخورداري از يك دستگاه رايانه مستقل، منحصرا
همراه با وبكم و ميكروفن، گوشي هوشمند و نيز دراختيار داشتن اينترنت مناسب و آشنايي نسبي با 

  ICDLمهارت هاي 
روي ايستگاه مترو توحيد، بن بست  تهران، خيابان توحيد، نرسيده به خيابان آزادي، روبه نشاني:

 7فرهاديه، پالك 
دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضوي * 

  مشهد
ها محدوديت دانشگاه علوم پزشكي مشهد در پذيرش دانشجوي مهمان و انتقال در تمامي رشتهشرايط عمومي: 

  شديد  دارد.
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 3صفحه

  ياصالحموارد    يا دانشگاه استان * نام مؤسسهنام 

  دانشگاه علوم پزشكي زنجانزنجان * 

يك از يك از مقاطع تحصيلي و به هيچدر هيچ 1399-1400سال تحصيلي  اين دانشگاه درشرايط خوابگاه: 
شدگان اعم از دختر و پسر شرايط اعطاي خوابگاه دولتي را نداشته و ارائه خوابگاه صرفًا به صورت پذيرفته

مكان شدگان دانشكده پرستاري ابهر اگيرد. براي پذيرفتههاي خودگردان صورت ميهماهنگي و معرفي به خوابگاه
  باشد.گونه خوابگاه اعم از دولتي و خودگردان ميسر نميارائه هيچ

 -غيرانتفاعي احرار مؤسسهن * الگي
  رشت

تسهيالت پرداخت وام شهريه به -2دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار خواهندشد.-1شرايط عمومي: 
همكاري -4طول ترم براي كليه دانشجويان امكانات تقسيط شهريه در -3دانشجويان، طبق مقررات صندوق رفاه 

به دارندگان -5با بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه براي دانشجويان سهميه شاهد و ايثارگر 
ارائه خدمات مشاوره تحصيلي،  -6شود. هاي ورزشي كشوري، استاني و منطقه اي تخفيف ورزشي داده ميمقام

   01333439119 -01333439113ور مؤسسه   تلفن:خانوادگي و ... توسط مشا

دانشگاه علوم پزشكي مازندران * 
  ساري -مازندران

هاي دانشجويي تعهدي درخصوص ارائه به دليل محدوديت اين دانشگاه، ظرفيت خوابگاهشرايط خوابگاه: 
پرستاري و  هتسهيالت رفاهي و خوابگاهي به دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع مختلف ندارد. دانشكد

باشد. به دانشجويان شهريه پيراپزشكي آمل و دانشكده پرستاري بهشهر فاقد خوابگاه جهت خواهران و برادران مي
  گيرد.نامه اسكان، خوابگاه تعلق نميجايي، انتقالي و سنواتي برابر آيينپرداز، مهمان، جابه

  1399-1400شدگان مقاطع مختلف سال تحصيلي ارائه خوابگاه به پذيرفتهعدم شرايط خوابگاه:   مركزي * دانشگاه علوم پزشكي اراك
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان * 
  بندرعباس

ها و مقاطع براي دانشجويان جديدالورود سال عدم ارائه خوابگاه در اين دانشگاه در كليه رشتهشرايط خوابگاه: 
  1399-1400تحصيلي 

 هاي غيردولتي انجام خواهدشد.پذيرش دانشجوي غيربومي در خوابگاهشرايط خوابگاه:   دانشگاه علوم پزشكي همدانهمدان * 

  
  هاي مقطع كارداني گروه پزشكي به شيوه پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيليد) شرايط پذيرش رشته

بر  95-1394 تحصيلي سال از محروم مناطق در ويژه به نياز مورد انساني نيروي تامين و تربيت منظور به پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت
هاي گروه پزشكي مطابق مجلس شوراي اسالمي در مقطع كارداني رشته 10/06/1392مورخ  مصوب دانشجو پذيرش و سنجش قانون جديد  5ماده  اساس 

  كند:ضوابط زير اقدام به پذيرش مي

 بودن دارا  -2.فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوبات برابر عالي آموزش به ورود عمومي شرايط بودن دارا -1 دانشجو: پذيرش عمومي شرايط  -الف

 هاضمه،  جهازتنفس، گردش خون،  قلب، لحاظ (از جسماني سالمت برخورداري از-3. دانشگاهي پيش دوره و جديد نظام ساله سه متوسطه ديپلم
  سالمت رواني. و ادراري)  ه دستگا

 مطابقمحل) رساني شده در بخش توضيحات رشته(اطالع جغرافيايي حوزه بومي شرايط بودن دارا -1 دانشجو: پذيرش اختصاصي شرايط -ب 

رساني پذيرفته شده متعهد به انجام تعهد خدمت به ميزان سه برابر طول مدت تحصيل در مناطق اطالع -2 فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوبات
 وظيفه خدمت دوره گذراندن احتساب با و داوطلبان كليه براي تمام سال 25 حداكثر بودن دارا  -3ها خواهند بود. محلشده در توضيحات رشته

 آموزش تحصيلي مقاطع كليه آموختگان دانش و فعلي دانشجويان  -4 .آزمون براي نامثبت هنگام در ذكور، داوطلبان براي تمام سال 27 عمومي

 قبولي در مصاحبه. -5 .ندارند را هادوره اين در شركت حق عالي،

 و هادانشگاه تابعه هايشهرستان خدمات ارائه واحدهاي نياز اعالم اساس بر  -1 بومي: كاردان تربيت به نياز اعالم و تعيين مرجع و فرايند  -پ 
 متقاضي پزشكي علوم دانشكده/دانشگاه رياست تاييد و مربوطه شهرستان درمان و بهداشت شبكه رئيس پيشنهاد پزشكي، علوم هايدانشكده

 تاييد -3است.  متبوع وزارت درمان و بهداشت هايمعاونت عهده بر رشته نوع حسب كارداني نيروي به شده اعالم نياز تاييد  -2. پذيردمي صورت

  .است متبوع وزارت آموزشي معاونت عهده بر پزشكي علوم دانشكده/دانشگاه سوي از شده اعالم پذيرش ظرفيت

 براي تواننديم نيز منطقه در حاضر پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به غيروابسته عمومي و دولتي نهادهاي و خصوصي بخش تبصره:

  .نمايند اعالم استان همان پزشكي علوم دانشگاه به را درخواستي پذيرش ظرفيت انساني، نيروي به خود نياز تامين

گرايش رشته برگزاري مجوز بودن دارا از اقدام، از قبل بايستمي سالمت عالي آموزش مجتمع يا و پزشكي علوم دانشكده/دانشگاه -1 پذيرش: فرايند  -ت
 عمومي وظيفه مقررات نظر از مرد داوطلبان -2. نمايد حاصل اطمينان پزشكي، علوم هايدانشگاه گسترش شوراي سوي از نظر مورد كارداني مقطع

 سازمان تحصيلي سوابق پرتال در را درخواستي پذيرش ظرفيت موظفند پزشكي علوم هايدانشكده/هادانشگاه  -3. باشند داشته پذيرش براي منعي نبايد
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 4صفحه

 اطالع به و تاييد مقرر موعد در را نهايي هايظرفيت بهداشت وزارت آموزشي معاونت  -4. نمايند اعالم زمانبندي برنامه طبق كشور موزشآ سنجش

 تحصيلي، سوابقشيوه صرفاً براساس  با دانشجو پذيرش دفترچه در شده اعالم زمانبندي برنامه طي موظفند مندعالقه داوطلبان  -5. رساند خواهد سازمان

 مصاحبه مرحله انجام از پس موظفند پزشكي علوم هايدانشكده/هادانشگاه  -6. نمايند و انتخاب رشته نامثبت كشور آموزش سنجش سازمان طريق از

 آموزش سنجش سازمان سوي از نهايي شدگانپذيرفته اسامي  -7. نمايند اعالم سازمان به مقرر موعد در را شدگانپذيرفته اسامي ظرفيت برابر تعداد به

 نامثبت نامي،ثبت دستورالعمل طبق را پذيرفته شده نهايي داوطلبان بايستمي مجتمع يا و پزشكي علوم دانشكده/دانشگاه  -8شد.  خواهد اعالم كشور
              . شوندمي تربيت خصوصي بخش سفارش به بنا كه افرادي استثناي به باشندمي برخوردار رايگان آموزش مزاياي از شدگانپذيرفته  -9كند. 

  .باشدمي سراسري آزمون ازمحل شدگانپذيرفته ساير همانند ي، دولت شدگانپذيرفته به اعطايي تسهيالت  -10

 هايدوره براي و مربوطه پزشكي علوم دانشكده/دانشگاه توسط شدگان پذيرفته به اعطايي تحصيلي مدارك  -1 التحصيلي:فارغ ضوابط  -ث 

 تحصيل مدت برابر سه شدگانپذيرفته خدمت تعهد -2. شودمي صادر ها،مجتمع متولي پزشكي علوم هايدانشگاه توسط هامجتمع در شده برگزار

. )پرداز شهريه فراگيران استثناي به(شود سپرده قبولي، محل مجتمع يا و دانشكده/دانشگاه به الزم تعهد شدگانپذيرفته توسط بايستمي كه است
 و پزشكان قانون موضوع انساني نيروي اليحه طرح گذراندن به موظف پردازشهريه و رايگان آموزش مشمولين از اعم فراگيران كليه :تبصره

 .باشدمي آنها خدمتي تعهد دوره تمامي اتمام به مشروط مقاطع، رشته اين آموختگاندانش تحصيل ادامه  -3. باشنديم پيراپزشكان
 

   26/05/1399اطالعيه اصالحي منتشره مورخ به اصالحات مربوط هـ) 
 شود:به شرح جدول زير اصالح مي 26/05/1399بند ب اطالعيه اصالحي منتشره مورخ  – الف

  توضيحات  ظرفيت  رشته  شاخص  مؤسسه يا دانشگاهنام   رديف

١ 

 الدين(محل اصول غيرانتفاعي دانشكده - تهران استان

  )تهران واحد تحصيل

  نفر مرد 30نفر زن و  30  60  زبان و ادبيات عربي  12302

  نفر مرد 30نفر زن و  60 30  يشيعه شناس  12303 ٢

  نفر مرد 30نفر زن و  60 30  علوم قرآن و حديث  12304 ٣

  نفر مرد 30نفر زن و  60 30  فقه و حقوق اسالمي  12305 ٤

به  »ستان خراسان رضوي * دانشگاه بيرجندا«در خصوص دانشگاه بيرجند، عنوان  26/05/1399در بند ج اطالعيه اصالحي منتشره مورخ  – ب
 شود.اصالح مي» * دانشگاه بيرجند جنوبيستان خراسان ا«

 3درگير بالياي طبيعي (زلزله/ سيل) كه شرايط استفاده از اين سهميه را دارند ( شرايط در صفحه از سهميه مناطق داوطلبان متقاضي استفاده  -پ 
، گواهي جديد مندرج در 26/05/1399) بايد بجاي گواهي مندرج در اطالعيه منتشره 26/05/1399فايل پيوست اطالعيه اصالحي منتشره مورخ 

نام به هاي مربوط به اين سهميه، در زمان ثبتمحلتاييد فرمانداري محل رخداد حادثه رسانده تا در صورت قبولي در رشته انتهاي اين اطالعيه را به
  دانشگاه محل قبولي تحويل نمايند. 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 1399رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي سراسري سال )17/6/99( سري دوم اطالعيه

 5صفحه

  

   

 جهت ،اندآسيب جاني و مالي ديده(زلزله و سيل)تأييد براي داوطلباني كه در زمان وقوع بالياي طبيعي  گواهي
شوراي عالي انقالب   07/03/1398مورخ  817ساس  مصوبه جلسه برامناطق درگير بالياي طبيعي (استفاده از سهميه 

  1399سراسري سال ) در فرهنگي
  

  شود:ميبدين وسيله گواهي    

ــال تولد ............................... كدملي  با...................................  آقاي/خانم ــماره پرونده  ..........................نام پدر  ..................س  ..................................با ش
  باشد.مي  1399هاي تحصيلي سراسري سال طبيعي در پذيرش رشتهاضي استفاده از سهميه مناطق درگير بالياي متق

  به شرح زير تكميل شود:(با توجه به شرايط داوطلب) » ب«يا » الف«صرفاً يكي از بندهاي  توجه:

ــتانمتقاضــي  الف)    ــتقالً يا به همراه خانواده در اس ــرقي مس ــمالي، آذربايجان غربيآذربايجان ش ــان ش ــتان ،، خراس  ،خوزس
از  ...................................... بخش................................. شهرستان  لرستان ،، گلستانكرمانشاه ،، سيستان و بلوچستانسمنان

  است.شدهدچار آسيب جاني و مالي اقامت داشته و  زلزله  در زمان وقوع سيل ، توابع فرمانداري اين شهرستان

صيلي محل  ب)  شگاهي) و يا پيش6-3-3وي در پايه دوازدهم يا يازدهم يا دهم (نظام جديد اخذ مدرك تح ماقبل ديپلم  يا ديپلم يا دان
 ،،  خراسان شمالي، آذربايجان غربيآذربايجان شرقي استاندر دوره متوسطه،  (نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي)

ستان ستسمنان، خوز ستان و بلوچ سي شاه ،ان،  ستانكرمان ستان ،، گل ستان ش لر  بخش...................................... هر
  ست.اشدهدچار آسيب جاني و مالي  زلزله  بوده و در زمان وقوع سيل  از توابع فرمانداري اين شهرستان  ......................................

  
  است. براي نامبرده صادر شده 9139سراسري سال  پذيرشبه منظور استفاده از سهميه فوق در صرفاً اين گواهي    

  

تان داری  تان ................... ما    ...................  ا

  محل ُمهر و امضا
  

 

    

هاي محلگواهي را پس از انتخاب رشته به تاييد فرمانداري محل رخداد حادثه رسانده تا در صورت قبولي در رشتهداوطلبان الزم است اين 
  نام به دانشگاه محل قبولي تحويل نمايند.مربوط به اين سهميه، در زمان ثبت

    .................................: تاريخ

   ................. ...............شماره: 

 تعاليباسمه

 باشدمي اعتبار فاقد فرمانداريي اين فرم بدون ُمهر و امضا
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