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 بجنورد –دانشگاه كوثر )ويژه خواهران( -استان خراسان شمالي

 توضيحات
 جنس 
 پذيرش

 ظرفيت 
 پذيرش

 عنوان رشته
كد رشته 

 محل
 گروه تحصيلي دوره تحصيلي

 زن مرد

 
وفنيعلوم رياضي  روزانه 14306 آمار 46 زن -  

 
 علوم رياضي وفني روزانه 14307 رياضيات و كاربردها 48 زن -

 
 علوم رياضي وفني روزانه 14309 علوم مهندسي 36 زن -

 
 علوم رياضي وفني روزانه 14310 مهندسي اپتيك و ليزر 35 زن -

 دانشكده كشاورزی و دامپروری تربت جام-استان خراسان رضوی

 
 علوم رياضي وفني روزانه 13559 علوم و مهندسي آب 6 زن مرد

 
 علوم رياضي وفني روزانه 13560 مهندسي عمران 23 زن مرد

 
 علوم رياضي وفني روزانه 13561 مهندسي كامپيوتر 20 زن مرد

 
 علوم رياضي وفني روزانه 13562 مهندسي مكانيك 22 زن مرد

 
 علوم رياضي وفني نوبت دوم 13563 علوم و مهندسي آب 17 زن مرد

 
 علوم رياضي وفني نوبت دوم 13564 مهندسي عمران 27 زن مرد

 
 علوم رياضي وفني نوبت دوم 13565 مهندسي كامپيوتر 20 زن مرد

 
 علوم رياضي وفني نوبت دوم 13566 مهندسي مكانيك 24 زن مرد

 علوم تجربي روزانه 13568 علوم دامي 12 زن مرد 

 علوم تجربي روزانه 13569 علوم و مهندسي باغباني 7 زن مرد 

 علوم تجربي نوبت دوم 13574 علوم دامي 17 زن مرد 

 علوم تجربي نوبت دوم 13575 علوم و مهندسي باغباني 15 زن مرد 

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

 علوم رياضي وفني پرديس خودگردان 21632 مهندسي كامپيوتر 10 زن مرد 

 علوم رياضي وفني پرديس خودگردان 29417 مهندسي صنايع 30 زن مرد .

 
 علوم انساني پرديس خودگردان 20695 حقوق 20 زن مرد

 علوم انساني پرديس خودگردان 29416 مديريت مالي 30 زن مرد 

 علوم انساني پرديس خودگردان 29418 مديريت صنعتي 30 زن مرد 

 هنـر پرديس خودگردان 20696 طراحي صنعتي 6 زن مرد 
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 آباد پارس - مغان انتفاعي غير موسسه - اردبيل استان

ظرفيت 

 پذيرش
 گروه تحصيلي كد رشته محل عنوان رشته

 علوم رياضي وفني 11215 عمران مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 11216 كامپيوتر مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 11217 عمران فني كارداني 100

 علوم رياضي وفني 11218 معماري كارداني 100

انسانيعلوم  11219 حسابداري 60  

 انزاهد - پرتو انتفاعي غير موسسه - وبلوچستان سيستان استان

 علوم رياضي وفني 15972 شهرسازي مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 15973 معماري مهندسي 60

 سمنان – دانش رشد انتفاعي غير موسسه - سمنان استان

 علوم رياضي وفني 15574 شهرسازي مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 15575 عمران مهندسي 58

 علوم رياضي وفني 15576 كامپيوتر مهندسي 100

 علوم رياضي وفني 15577 معماري مهندسي 41

 علوم رياضي وفني 15578 مكانيك مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 15579 عمران فني كارداني 100

 علوم رياضي وفني 15580 معماري كارداني 100

 سنندج - دانش توسعه انتفاعي غير موسسه - كردستان استان

 علوم رياضي وفني 17428 شهرسازي مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 17429 شيمي مهندسي 60

 

 سنندج - دانش توسعه انتفاعي غير موسسه - كردستان استان ادامه

ظرفيت 

 پذيرش
 گروه تحصيلي كد رشته محل عنوان رشته

 علوم رياضي وفني 17430 عمران مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 17431 كامپيوتر مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 17432 معماري مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 17433 اطالعات فناوري و ارتباطات كارداني 50

 علوم رياضي وفني 17534 عمران فني كارداني 50

 علوم رياضي وفني 17435 مكانيك فني كارداني 50

 لستانگ قال آق - حكيم لقمان انتفاعي غير موسسه - گلستان استان

 علوم رياضي وفني 18794 آب مهندسي و علوم 20

 علوم رياضي وفني 18795 برق مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 18796 شهرسازي مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 18797 صنايع مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 18798 عمران مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 18799 كامپيوتر مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 18800 پروژه مديريت مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 18801 معماري مهندسي 60

 علوم رياضي وفني 18802 عمران فني كارداني 100

 علوم انساني 18803 حسابداري 60

 آمل – سبز انتفاعي غير موسسه - مازندران استان

 علوم رياضي وفني 20154 معماري مهندسي 60

 علوم انساني 20156 حسابداري 59

 علوم انساني 20157 روانشناسي 58

 

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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