
 1398اطالعيه رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي صرفاً براساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال
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صرفاً بر اساس سوابق « چه راهنمايعالوه بر دفتر جديد هايرشته محلجدول كد  -الف
  : 1398آزمون سراسري سال» تحصيلي

  هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پرديس خودگردانهاي تحصيلي دورهرشته
 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  -اردبيل استان 

  توضيحات
جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش

كد رشته   عنوان رشته
 نيمسال اول نيمسال دوم زن مرد گروه تحصيلي دوره تحصيلي محل

فني و رياضي علوم نوبت دوم 21571 رياضيات و كاربردها 20 - زن مرد    

فني و رياضي علوم نوبت دوم 21572 فيزيك 10 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21573 زمين شناسي 10 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21574 زيست شناسي گياهي 20 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21575 علوم دامي 10 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21576 علوم و مهندسي باغباني 10 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21577 مهندسي جنگلعلوم و  10 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21578 علوم و مهندسي خاك 10 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21579 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 10 - زن مرد   

 10 - زن مرد 
مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي 

 سلولزي
تجربي علوم نوبت دوم 21580  

تجربي علوم نوبت دوم 21581 مهندسي طبيعت 10 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21582 مهندسي فضاي سبز 10 - زن مرد   

 هنـر نوبت دوم 21583 هنر اسالمي 10 - زن مرد 

 اردبيل (محل تحصيل دانشكده فناوري هاي نوين شهرستان نمين) -دانشگاه محقق اردبيلي  -استان اردبيل 

فني و رياضي علوم نوبت دوم 21584 مهندسيعلوم  20 - زن مرد    

 اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي شهرستان مشگين شهر) -دانشگاه محقق اردبيلي  -استان اردبيل 

تجربي علوم نوبت دوم 21585 كارداني تكنولوژي توليدات گياهي 10 - زن مرد    

تجربي علوم نوبت دوم 21586 كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري 10 - زن مرد   

 اردبيل (محل تحصيل دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان مغان) -دانشگاه محقق اردبيلي  -استان اردبيل 

فني و رياضي علوم روزانه 21587 كارداني تكنولوژي آبياري 20 - زن مرد    

كارداني تكنولوژي ماشين هاي كشاورزي 20 - زن مرد  فني و رياضي علوم روزانه 21588  

فني و رياضي علوم روزانه 21589 مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي 20 - زن مرد   

فني و رياضي علوم نوبت دوم 21590 كارداني تكنولوژي آبياري 10 - زن مرد   

كارداني تكنولوژي ماشين هاي كشاورزي 10 - زن مرد  فني و رياضي علوم نوبت دوم 21591  

فني و رياضي علوم نوبت دوم 21592 ماشين هاي صنايع غذايي مهندسي 10 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21593 علوم دامي 10 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21594 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 10 - زن مرد   

 دانشگاه بيرجند -استان خراسان جنوبي 

تجربي علوم نوبت دوم 21599 علوم دامي 10 - زن مرد    

تجربي علوم نوبت دوم 21600 علوم و مهندسي باغباني 10 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21601 علوم و مهندسي خاك 10 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21602 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 10 - زن مرد   

 مركز آموزش عالي كاشمر -استان خراسان رضوي 

فني و رياضي علوم نوبت دوم 21603 كامپيوترعلوم  60 - زن مرد    

فني و رياضي علوم نوبت دوم 21604 علوم و مهندسي آب 20 - زن مرد   

فني و رياضي علوم نوبت دوم 21605 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد   

انساني علوم نوبت دوم 21606 علوم ورزشي 40 - زن مرد   

خارجي هاي زبان نوبت دوم 21607 مترجمي زبان انگليسي 30 - زن مرد   

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1398اطالعيه رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي صرفاً براساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال

2 

  دانشگاه صنعتي شاهرود -استان سمنان 

  توضيحات
جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش

كد رشته   عنوان رشته
 نيمسال اول نيمسال دوم زن مرد گروه تحصيلي دوره تحصيلي محل

فني و رياضي علوم روزانه 21610 علوم كامپيوتر 30 - زن مرد    

فني و رياضي علوم نوبت دوم 21611 كامپيوترعلوم  15 - زن مرد   

تجربي علوم روزانه 21612 علوم و مهندسي خاك 20 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21613 علوم و مهندسي خاك 15 - زن مرد   

تجربي علوم روزانه 21614 شيمي كاربردي 40 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21615 شيمي كاربردي 10 - زن مرد   

 دانشگاه زابل -استان سيستان وبلوچستان 

فني و رياضي علوم روزانه 21616 علوم كامپيوتر 50 - زن مرد    

فني و رياضي علوم نوبت دوم 21617 علوم كامپيوتر 20 - زن مرد   

 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  -استان سيستان وبلوچستان 

فني و رياضي علوم نوبت دوم 21618 رياضيات و كاربردها 10 - زن مرد    

فني و رياضي علوم نوبت دوم 21619 فيزيك 10 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21620 زمين شناسي 10 - زن مرد   

تجربي علوم نوبت دوم 21621 شيمي محض 10 - زن مرد   

 قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  -استان قزوين 

تجربي علوم روزانه 21626 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 20 - زن مرد    

 سنندج -دانشگاه كردستان  -استان كردستان 

فني و رياضي علوم نوبت دوم 21627 فيزيك - 45 زن مرد    

 رفسنجان -(ويژه خواهران) دانشكده علوم انساني حضرت نرجس(س)  -استان كرمان 

خارجي هاي زبان نوبت دوم 21628 مترجمي زبان انگليسي - 20 زن -    

 رشت -دانشگاه گيالن  -استان گيالن 

خارجي هاي زبان نوبت دوم 21630 زبان روسي 10 - زن مرد    

 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان كيش) -استان هرمزگان 

فني و رياضي علوم پرديس خودگردان 21632 مهندسي كامپيوتر 30 - زن مرد    

  پيام نور دانشگاه  آموزش عالي غيرانتفاعي و مؤسسات تحصيليهاي رشته
 اصفهان -دانش پژوهان پيشرو  موسسه غير انتفاعي -استان اصفهان 

 گروه تحصيلي كد رشته محل  عنوان رشته ظرفيت پذيرش
فني و رياضي علوم 21595 مهندسي نفت 60  

 تهران -موسسه غير انتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما -استان تهران 

فني و رياضي علوم 21596 (دوره مجازي) مهندسي كامپيوتر 120  

انساني علوم 21597 (دوره مجازي) كارهاي كوچكمديريت كسب و  120  

انساني علوم 21598 (دوره مجازي) مديريت مالي 120  

 مشهد -دانشگاه غير انتفاعي امام رضا(ع)  -استان خراسان رضوي 

انساني علوم 21608 ( فقط مرد)علم اطالعات و دانش شناسي  60  

 زاهدان -هاتف موسسه غير انتفاعي  -استان سيستان و بلوچستان 

فني و رياضي علوم 21622 مهندسي صنايع 60  

انساني علوم 21623 مشاوره 60  
  

  
  

  (ويژه خواهران)موسسه غير انتفاعي فاطميه شيراز  -استان فارس 
ظرفيت 
پذيرش

كد رشته   عنوان رشته
 محل

 گروه تحصيلي

انساني علوم 21624 كارداني حسابداري 100  

انساني علوم 21625 كارداني مديريت صنعتي 100  

 واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه  -استان كرمانشاه 

انساني علوم 21629 مديريت امور بانكي 50  

 ساري -موسسه غير انتفاعي روزبهان  -استان مازندران 

انساني علوم 21631 روانشناسي 60  

  مشهد –دانشگاه غير انتفاعي امام رضا(ع)  -استان خراسان رضوي 
  )ويژه خواهران(محل تحصيل  پرديس  رضوان 

انساني علوم 21609 علم اطالعات و دانش شناسي  60  
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 :ها محلجداول كدرشته مربوط به اصالحيموارد  -ب
كد رشته   رديف

 محل
دوره 
  موارد اصالحي عنوان رشته نام موسسه يا دانشگاه تحصيلي

  »نفر 60« به »نفر 80«از  ظرفيت كاهش  زيست شناسي گياهي  دانشگاه محقق اردبيلي  روزانه  11019  1

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   مهندسي شهرسازي  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12062  2

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   مهندسي معماري  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12063  3

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   حسابداري  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12064  4

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   حقوق  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12065  5

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   روانشناسي  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12066  6

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   علوم قرآن و حديث  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12067  7

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   قضاييعلوم   موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12068  8

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   فقه و مباني حقوق اسالمي  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12069  9

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   مديريت بازرگاني  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12070  10

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   مشاوره  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12071  11

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   كارداني امور بانكي  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12072  12

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   كارداني حسابداري  غيرانتفاعي فيض االسالمموسسه   غيرانتفاعي  12073  13

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   كارداني علوم ورزشي  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12074  14

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   صنعتيكارداني مديريت   موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12075  15

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   طراحي لباس  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12076  16

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   نقاشي  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12077  17

  »زن و مرد«به  »فقط زن« تغيير جنس پذيرش از   مترجمي زبان انگليسي  موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  غيرانتفاعي  12078  18

  حذف رشته محل  علوم دامي  دانشگاه خليج فارس  روزانه  12416  19

  محل تحصيل پرديس اصلي دانشگاه  علوم و مهندسي شيالت  دانشگاه خليج فارس  روزانه  12418  20

  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به   علوم ورزشي  مركز آموزش عالي كاشمر  روزانه  13613  21

  »نفر  60«  به» نفر  50« از  ظرفيت افزايش  آمار  دانشگاه بجنورد  روزانه  14298  22

  »نفر  60«  به» نفر  50« از  ظرفيت افزايش  رياضيات و كاربردها  دانشگاه بجنورد  روزانه  14299  23

  »نفر  60«  به» نفر  50« از  ظرفيت افزايش  فيزيك  دانشگاه بجنورد  روزانه  14301  24

    ورزشي علوم  بجنورد دانشگاه  روزانه  14302  25
  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به 

» نفر  80«  به» نفر  100« از  ظرفيت كاهش
  »نفر مرد 40نفر زن و  40« بصورت 

  »نفر  20«  به» نفر  45« از  ظرفيت كاهش  مرمت بناهاي تاريخي  دزفول -دانشگاه صنعتي جندي شاپور  روزانه  14512  26
  .رقابتي» زن و مرد« تغيير جنس پذيرش به صورت 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   روزانه  14527  27
  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  اقتصاد كشاورزي  مالثاني اهواز -خوزستان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   روزانه  14528  28
  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار  مالثاني اهواز -خوزستان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   روزانه  14529  29
  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  علوم دامي  مالثاني اهواز -خوزستان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   روزانه  14530  30
  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي باغباني  مالثاني اهواز -خوزستان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   روزانه  14531  31
  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي خاك  مالثاني اهواز -خوزستان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   روزانه  14532  32
  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  گياه پزشكي  مالثاني اهواز -خوزستان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   روزانه  14533  33
  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  مهندسي توليد و ژنتيك گياهي  مالثاني اهواز -خوزستان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   روزانه  14534  34
  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  مهندسي طبيعت  مالثاني اهواز -خوزستان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   روزانه  14535  35
  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  ضاي سبزفمهندسي   مالثاني اهواز -خوزستان

  »نفر  40«  به» نفر  60« از  ظرفيت كاهش  آمار  دانشگاه دامغان  روزانه  15293  36

  »نفر  40«  به» نفر  60« از  ظرفيت كاهش  رياضيات و كاربردها  دانشگاه دامغان  روزانه  15294  37
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كد رشته   رديف
 محل

دوره 
  موارد اصالحي عنوان رشته نام موسسه يا دانشگاه تحصيلي

  حذف رشته محل  فيزيك  دانشگاه دامغان  نوبت دوم  15300  38

  »نفر  10«  به» نفر  12« از  ظرفيت كاهش  فيزيك مهندسي  دانشگاه دامغان  نوبت دوم  15301  39

  »نفر  20«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  مهندسي مكانيك  دانشگاه دامغان  نوبت دوم  15302  40

  »نفر  60«  به» نفر  70« از  ظرفيت كاهش  زمين شناسي  دانشگاه دامغان  وزانهر  15303  41

  »نفر  10«  به» نفر  14« از  ظرفيت كاهش  زمين شناسي  دانشگاه دامغان  نوبت دوم  15306  42

  »نفر  10«  به» نفر  8« از  ظرفيت افزايش  زيست شناسي گياهي  دانشگاه دامغان  نوبت دوم  15307  43

  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به   علوم ورزشي  دانشگاه دامغان  روزانه  15309  44
  »نفر  50«  به» نفر  35« از  ظرفيت افزايش

  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به   علوم ورزشي  دانشگاه دامغان  نوبت دوم  15310  45

  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به   فيزيك  دانشگاه سمنان  نوبت دوم  15317  46

  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به   فيزيك مهندسي  دانشگاه سمنان  نوبت دوم  15318  47

  »نفر  20«  به» نفر  15« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي آب  دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم  15339  48

  »نفر  20«  به» نفر  15« از  ظرفيت افزايش  مهندسي مكانيك بيوسيستم(كشاورزي)  دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم  15342  49

  »نفر  40«  به» نفر  60« از  ظرفيت كاهش  شيمي محض  دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه  15344  50

  »نفر  10«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  شيمي محض  دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم  15348  51

  »نفر  15«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي باغباني  دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم  15349  52

  »نفر  20«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  گياه پزشكي  دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم  15350  53

  »نفر  15«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  مهندسي توليدو ژنتيك گياهي  دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم  15351  54

  علوم ورزشي  دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم  15352  55
» نفر  23«  به» نفر  18« از  ظرفيت افزايش

  »نفر زن 14نفر مرد و  9 «بصورت 
  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به 

  »نفر  35«  به» نفر  30« از  ظرفيت افزايش  زبان و ادبيات انگليسي  دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه  15353  56

  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به   علوم ورزشي  زابلدانشگاه   نوبت دوم  15698  57

  »نفر  40«  به» نفر  60« از  ظرفيت كاهش  فيزيك  سيستان و بلوچستان دانشگاه  روزانه  15718  58

  »نفر  10«  به» نفر  15« از  ظرفيت كاهش  آمار  دانشگاه سيستان و بلوچستان  نوبت دوم  15719  59

  »نفر  10«  به» نفر  15« از  ظرفيت كاهش  مهندسي شيمي  دانشگاه سيستان و بلوچستان  نوبت دوم  15720  60

  »نفر  40«  به» نفر  80« از  ظرفيت كاهش  زمين شناسي  دانشگاه سيستان و بلوچستان  روزانه  15721  61

  »نفر  40«  به» نفر  35« از  ظرفيت افزايش  شيمي محض  دانشگاه سيستان و بلوچستان  روزانه  15723  62

  »نفر  10«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  سي فضاي سبزدمهن  دانشگاه سيستان و بلوچستان  نوبت دوم  15725  63

  »زن و مرد« به » فقط مرد« تغيير جنس پذيرش از   باستان شناسي  دانشگاه سيستان و بلوچستان  نوبت دوم  15726  64
  »نفر  10«  به» نفر  15« از  ظرفيت كاهش

  علوم ورزشي  دانشگاه سيستان و بلوچستان  نوبت دوم  15727  65
» نفر  10«  به» نفر  40« از  ظرفيت كاهش

  »نفر مرد 5نفر زن و  5 «بصورت 
  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به 

  »نفر  5«  به» نفر  10« از  ظرفيت كاهش  مرمت بناهاي تاريخي  دانشگاه سيستان و بلوچستان  نوبت دوم  15728  66

  »نفر  15«  به» نفر  25« از  ظرفيت كاهش  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه سيستان و بلوچستان  روزانه  15729  67
  »نيمسال دوم« تغيير نيمسال پذيرش به 

  »نفر  15«  به» نفر  25« از  ظرفيت كاهش  زبان و ادبيات انگليسي  دانشگاه سيستان و بلوچستان  روزانه  15730  68

  »نفر  15«  به» نفر  25« از  ظرفيت كاهش  مترجمي زبان انگليسي  دانشگاه سيستان و بلوچستان  روزانه  15731  69

  »نفر  5«  به» نفر  15« از  ظرفيت كاهش  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه سيستان و بلوچستان  نوبت دوم  15732  70
  »نيمسال دوم« تغيير نيمسال پذيرش به 

  »نفر  5«  به» نفر  15« از  ظرفيت كاهش  زبان و ادبيات انگليسي  دانشگاه سيستان و بلوچستان  نوبت دوم  15733  71

  »نفر  5«  به» نفر  15« از  ظرفيت كاهش  مترجمي زبان انگليسي  بلوچستان دانشگاه سيستان و  نوبت دوم  15734  72

دانشگاه سيستان و بلوچستان(دانشكده   روزانه  15735  73
  »نفر  15«  به» نفر  30« از  ظرفيت كاهش  مهندسي معدن  صنعت و معدن خاش)

دانشگاه سيستان و بلوچستان(دانشكده   نوبت دوم  15736  74
  »نفر  5«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  مهندسي صنايع  صنعت و معدن خاش)

دانشگاه سيستان و بلوچستان(دانشكده   نوبت دوم  15737  75
  »نفر  5«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  مهندسي كامپيوتر  صنعت و معدن خاش)

دانشگاه سيستان و بلوچستان(دانشكده   نوبت دوم  15738  76
  »نفر  5«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  مهندسي معدن  صنعت و معدن خاش)
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» زن و مرد« تغيير جنس پذيرش به صورت   مهندسي توليد و ژنتيك گياهي  دانشگاه شيراز  روزانه  16006  77
  .رقابتي

» زن و مرد« تغيير جنس پذيرش به صورت   مهندسي طبيعت  دانشگاه شيراز  روزانه  16007  78
  .رقابتي

  »نفر  30«  به» نفر  45« از  ظرفيت كاهش  زمين شناسي  (ره)المللي امام خمينيدانشگاه بين   روزانه  16698  79

  حذف رشته محل  زبان و فرهنگ عربي  باقرالعلوم (ع)  غيرانتفاعي  17139  80

  »نفر  70«  به» نفر  45« از  ظرفيت افزايش  اقتصاد  قم - مفيد انتفاعي غير دانشگاه  غيرانتفاعي  17165  81

  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به     ورزشي علوم  كرمان - باهنر شهيد دانشگاه    دوم نوبت  17498  82

  »نفر  60«  به» نفر  50« از  ظرفيت افزايش  آمار  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  روزانه  17509  83

  »نفر  40«  به» نفر  50« از  ظرفيت كاهش  فيزيك  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  روزانه  17511  84

  »نفر  40«  به» نفر  50« از  ظرفيت كاهش  فيزيك مهندسي  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  روزانه  17512  85

  حذف رشته محل  آمار  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نوبت دوم  17513  86

  حذف رشته محل  رياضيات و كاربردها  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نوبت دوم  17514  87

  »نفر  20«  به» نفر  30« از  ظرفيت كاهش  فيزيك  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نوبت دوم  17516  88

  »نفر  20«  به» نفر  30« از  ظرفيت كاهش  فيزيك مهندسي  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نوبت دوم  17517  89

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  شيمي كاربردي  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نوبت دوم  17522  90

  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به   علوم ورزشي  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  روزانه  17527  91

  »نفر  30«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  زبان شناسي  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نوبت دوم  17528  92

  »نفر  30«  به» نفر  40« از  ظرفيت كاهش  و كالم اسالمي فلسفه  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نوبت دوم  17529  93

  »نفر  60« به » نفر  40« افزايش ظرفيت از   رياضيات و كاربردها  مجتمع آموزش عالي بم  روزانه  17536  94

  »نفر  50« به » نفر  40« افزايش ظرفيت از   علوم كامپيوتر  مجتمع آموزش عالي بم  روزانه  17537  95

  »نفر  60« به » نفر  40« افزايش ظرفيت از   علوم مهندسي  مجتمع آموزش عالي بم  روزانه  17538  96

  »نفر  60« به » نفر  40« افزايش ظرفيت از   كاردان فني جوشكاري  مجتمع آموزش عالي بم  روزانه  17539  97

  »نفر  30« به » نفر  20« افزايش ظرفيت از   علوم كامپيوتر  مجتمع آموزش عالي بم  نوبت دوم  17541  98

  »نفر  30« به » نفر  20« افزايش ظرفيت از   مهندسي كامپيوتر  مجتمع آموزش عالي بم  نوبت دوم  17545  99

  »نفر  60« به » نفر  40« افزايش ظرفيت از   كارداني گردشگري  مجتمع آموزش عالي بم  روزانه  17549  100

  »نفر  60« به » نفر  40« افزايش ظرفيت از   كارداني هتلداري  مجتمع آموزش عالي بم  روزانه  17550  101

  »نفر  30« به » نفر  20« افزايش ظرفيت از   گردشگري  مجتمع آموزش عالي بم  نوبت دوم  17551  102

  »نفر  30« به » نفر  20« افزايش ظرفيت از   هتلداري  مجتمع آموزش عالي بم  نوبت دوم  17552  103

  »نفر  40« به » نفر  20« افزايش ظرفيت از   زبان انگليسي مترجمي  مجتمع آموزش عالي بم  نوبت دوم  17556  104

« به » دانشگاه رازي« تغيير محل تحصيل از   هاي صنايع غذاييمهندسي ماشين  كرمانشاه -دانشگاه رازي  روزانه  18014  105
  »دانشكده كشاورزي سنقر

« به » دانشگاه رازي« محل تحصيل از تغيير   مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي  كرمانشاه -دانشگاه رازي  روزانه  18015  106
  »دانشكده كشاورزي سنقر

« به » دانشگاه رازي« تغيير محل تحصيل از   هاي صنايع غذاييمهندسي ماشين  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نوبت دوم  18018  107
  »دانشكده كشاورزي سنقر

« به » دانشگاه رازي« تغيير محل تحصيل از   مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نوبت دوم  18019  108
  »دانشكده كشاورزي سنقر

    ورزشي علوم  كرمانشاه - رازي دانشگاه    دوم نوبت  18039  109
  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به 

  »نفر  35«  به» نفر  60« از  ظرفيت كاهش
  .رقابتي »زن و مرد«  تغيير جنس پذيرش بصورت

  »نفر  15«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  علوم و مهندسي آب  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18472  110

  »نفر  15«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  هاي صنايع غذاييمهندسي ماشين  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18473  111

  »نفر  15«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  مهندسي مكانيك بيوسيستم(كشاورزي)  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم   نوبت دوم  18474  112

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  اقتصاد كشاورزي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  روزانه  18475  113

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار  طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع   روزانه  18476  114

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  علوم دامي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  روزانه  18477  115

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  مهندسي باغبانيعلوم و   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  روزانه  18478  116

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي جنگل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  روزانه  18479  117

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي خاك  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  روزانه  18480  118

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي شيالت  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  روزانه  18481  119
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  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي محيط زيست  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  روزانه  18482  120

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  مهندسي توليد و ژنتيك گياهي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  روزانه  18483  121

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  هاي سلولزيمهندسي صنايع چوب و فرآورده  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  روزانه  18484  122

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  مهندسي صنايع مبلمان  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  روزانه  18485  123

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  مهندسي طبيعت  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  روزانه  18486  124

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  مهندسي فضاي سبز  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  روزانه  18487  125

  »نفر  15«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  اقتصاد كشاورزي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18488  126

  »نفر  15«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار  منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و  نوبت دوم  18489  127

  »نفر  15«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  علوم دامي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18490  128

  »نفر  15«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  و مهندسي باغباني علوم  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18491  129

  »نفر  15«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي جنگل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18492  130

  »نفر  15«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  علوم و مهندسي خاك  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18493  131

  »نفر  15«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي شيالت  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18494  132

  »نفر  15«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  علوم و مهندسي صنايع غذايي(كشاورزي)  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18495  133

  »نفر  15«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي محيط زيست  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18496  134

  »نفر  15«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  گياه پزشكي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18497  135

  »نفر  15«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  مهندسي توليد و ژنتيك گياهي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18498  136

  »نفر  15«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  هاي سلولزيمهندسي صنايع چوب و فرآورده  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18499  137

  »نفر  15«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  مهندسي صنايع مبلمان  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18500  138

  »نفر  15«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  مهندسي طبيعت  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18501  139

  »نفر  15«  به» نفر  20« از  ظرفيت كاهش  مهندسي فضاي سبز  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  نوبت دوم  18502  140

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  روزانه  19493  141

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  علوم دامي  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه   روزانه  19494  142

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي باغباني  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  روزانه  19495  143

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي جنگل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  روزانه  19496  144

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي خاك  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  روزانه  19497  145

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي شيالت  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  روزانه  19498  146

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  مهندسي توليد و ژنتيك گياهي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  روزانه  19499  147

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  هاي سلولزيمهندسي صنايع چوب و فرآورده  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  روزانه  19500  148

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  مهندسي طبيعت  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  روزانه  19502  149

  »نفر  30«  به »نفر  10« از  ظرفيت افزايش  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  نوبت دوم  19503  150

  »نفر  30«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  علوم دامي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  نوبت دوم  19504  151

  »نفر  30«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي باغباني  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  نوبت دوم  19505  152

  »نفر  30«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي جنگل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  دومنوبت   19506  153

  »نفر  30«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي خاك  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  نوبت دوم  19507  154

  »نفر  30«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  علوم و مهندسي شيالت  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم   نوبت دوم  19508  155

  »نفر  30«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  مهندسي توليد و ژنتيك گياهي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  نوبت دوم  19509  156

  »نفر  30«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  هاي سلولزيمهندسي صنايع چوب و فرآورده  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و   نوبت دوم  19510  157

  »نفر  30«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  مهندسي صنايع مبلمان  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  نوبت دوم  19511  158

  »نفر  30«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  مهندسي طبيعت  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و   نوبت دوم  19512  159

  »نفر  30«  به» نفر  20« از  ظرفيت افزايش  رياضيات و كاربردها دانشگاه مازندران  نوبت دوم  19516  160

  »نفر  60«  به» نفر  50« از  ظرفيت افزايش  فيزيك دانشگاه مازندران  نوبت دوم  19517  161

به »  نفر  20«  به» نفر  30« از  ظرفيت كاهش  علوم قرآن و حديث  دانشگاه مازندران  نوبت دوم  19521  162
  نفر مرد 10نفر زن و  10صورت 

  »نفر  20«  به» نفر  25« از  ظرفيت كاهش  زبان روسي  دانشگاه مازندران  روزانه  19522  163

  »نفر  20«  به» نفر  15 «از  ظرفيت افزايش  زبان روسي  دانشگاه مازندران  نوبت دوم  19523  164

دانشگاه مازندران(دانشكده ميراث فرهنگي   نوبت دوم  19524  165
  »نفر  20«  به» نفر  40« از  ظرفيت كاهش  باستان شناسي  صنايع دستي و گردشگري نوشهر)
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دانشگاه مازندران(دانشكده ميراث فرهنگي   نوبت دوم  19525  166
  »نفر  25«  به» نفر  40« از  ظرفيت هشكا  مردم شناسي  صنايع دستي و گردشگري نوشهر)

دانشگاه مازندران(دانشكده ميراث فرهنگي   روزانه  19526  167
  »نفر  20«  به» نفر  50« از  ظرفيت كاهش  هنرهاي صناعي  صنايع دستي و گردشگري نوشهر)

دانشگاه مازندران(دانشكده ميراث فرهنگي   نوبت دوم  19527  168
  »نفر  15«  به» نفر  40« از  ظرفيت كاهش  هنرهاي صناعي  صنايع دستي و گردشگري نوشهر)

  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به   علوم ورزشي  دانشگاه هرمزگان  نوبت دوم  20713  169

هاي برتر هر اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  روزانه  20909  170
  باشد.رشته مي

  زمين شناسي  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  روزانه  20910  171
  »نفر  50«  به» نفر  60« از  ظرفيت كاهش

هاي برتر هر اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه
  باشد.رشته مي

  زيست شناسي گياهي  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  روزانه  20911  172
  »نفر  60«  به» نفر  75« از  ظرفيت كاهش

هاي برتر هر اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه
  باشد.رشته مي

هاي برتر هر اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  علوم دامي  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  روزانه  20912  173
  باشد.رشته مي

هاي برتر هر خوابگاه براساس رتبهاولويت واگذاري   علوم و مهندسي باغباني  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  روزانه  20913  174
  باشد.رشته مي

هاي برتر هر اولويت واگذاري خوابگاه براساس رتبه  علوم و مهندسي خاك  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  روزانه  20914  175
  باشد.رشته مي

هاي برتر هر براساس رتبه اولويت واگذاري خوابگاه  مهندسي توليد و ژنتيك گياهي  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  روزانه  20915  176
  باشد.رشته مي

  »نفر  60«  به» نفر  40« از  ظرفيت افزايش  رياضيات و كاربردها  دانشگاه مالير  روزانه  20926  177

  »نفر  20«  به» نفر  10« از  ظرفيت افزايش  فيزيك  دانشگاه مالير  نوبت دوم  20929  178

  »نيمسال اول« تغيير نيمسال پذيرش به   شيمي كاربردي  دانشگاه مالير  نوبت دوم  20938  179
  »نفر  30« به » نفر  20« افزايش ظرفيت از 

  دانشگاه يزد  روزانه  21284  180
  »نفر  45« به » نفر  40« افزايش ظرفيت از   زمين شناسي  

  :شرايط و ضوابط دانشگاهها و موسسات اصالحات مربوط به -ج
و شرايط مشخصات نام دانشگاه / مؤسسه رديف  

  مركز آموزش عالي كاشمر  1
  بلوار امامزاده سيد مرتضي(ع) -كاشمر -خراسان رضوياستان  نشاني:
  051-55258803نمابر:    051-55258801 تلفن:

  www.kashmar.ac.ir  نشاني وبگاه:
  .باشدمي چادر دانشگاه در خواهران پوشش شرايط:  دانشگاه ميبد  2
  روبه روي بانك سپه -بلوار ايمان شمالي -ميدان معلم -شيراز -استان فارس  نشاني:  سسه غيرانتفاعي آپاداناؤم  3

 مجازي انتفاعي غير موسسه  4
    تهران - البرز مهر

    36شماره  - نبش كوچه دانش ثاني - خيابان صالحي - خيابان شهيد سرتيپ فكوري - خيابان كارگر شمالي - تهران نشاني:
  021-57658  تلفن:
   www.mehralborz.ac.ir ي وبگاه:نشان
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