
 (22/05/1401) 1401آزمون سراسري سال هاي راهنماي انتخاب رشته دفترچه )سري دوم( هاي جديدو جداول رشته محل اصالحات

 1صفحه 

 

 «با آزمون»یوه پذيرش ش بخش اول
 

 هاي باآزمونمحلاصالح رشته

 دانشگاه گروه آزمايشی رديف
رشته کد 

 محل
 موارد اصالحی رشته دوره

 علوم ریاضی و فنی 1
دانشگاه جامع امام 

 حسین )ع(
 رشته محل حذف شد. کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و اقتصاد روزانه 35436

 علوم ریاضی و فنی 2
دانشگاه جامع امام 

 حسین )ع(
 روزانه 35437

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و 

 مدیریت گرایش مدیریت سازمان
 رشته محل حذف شد.

 علوم تجربی 3
دانشگاه جامع امام 

 حسین )ع(
 رشته محل حذف شد. کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و اقتصاد روزانه 35436

 علوم تجربی 4
دانشگاه جامع امام 

 حسین )ع(
 روزانه 35437

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و 

 مدیریت گرایش مدیریت سازمان
 رشته محل حذف شد.

 علوم انسانی 5
دانشگاه جامع امام 

 حسین )ع(
 رشته محل حذف شد. ارشد پیوسته معارف اسالمی و اقتصادکارشناسی  روزانه 35436

 علوم انسانی 6
دانشگاه جامع امام 

 حسین )ع(
 روزانه 35437

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و 

 مدیریت گرایش مدیریت سازمان
 رشته محل حذف شد.

 

و کد  «پرستاری» رشته ،«چابهارپردیس پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر» اصالحیه با موضوع :1توجه

های جدید و اصالحات دفترچه راهنمای انتخاب فایل پیوست اطالعیه اصالحی)رشته 1در صفحه  «32276» محلرشته

در تارنمای سازمان اشتباه است و منتفی است و  1401مرداد ماه سال  20(  منتشره 1401رشته آزمون سراسری سال 

دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم  75)مندرج در صفحه  32276محل تغییری در مشخصات رشته

 تجربی( داده نشده است.

 ظرفیت افزایش مصوبه به مربوط دندانپزشکی و پزشکی تحصیلی هایرشته»های بخش محلدر خصوص رشته :2توجه

شرایط و ضوابط  9رساند بر اساس بند ( به آگاهی می169تا  162)مندرج در صفحات  «فرهنگی عالی انقالب شورای

دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی( تمامی  162ها)صفحه محلپذیرش و گزینش این رشته

کشور در صورت تمایل  مجاز به انتخاب رشته در دوره روزانه و نوبت دوم گروه آزمایشی علوم تجربی سراسر داوطلبان

ها در فهرست انتخاب رشته محلتوانند بدون محدودیت بومی بودن نسبت به انتخاب و ثبت هر یک از این رشتهمی

 ها درج شده است.محلخود اقدام کنند در ضمن اولویت مناطق در عناوین جداول رشته

 



 (22/05/1401) 1401آزمون سراسري سال هاي راهنماي انتخاب رشته دفترچه )سري دوم( هاي جديدو جداول رشته محل اصالحات

 2صفحه 

 

«صرفاً براساس سوابق تحصیلی»شیوه پذيرشبخش دوم   

 جديدرشته محل 
 

 موسسه غیرانتفاعی کار )محل تحصیل واحد خرمدره( -استان زنجان 

 توضیحات
 جنس پذيرش

ظرفیت پذيرش 

 عنوان رشته نیمسال
 کدرشته 

 محل
 گروه تحصیلی دوره تحصیلی

 اول دوم زن مرد

 
 علوم رياضي وفني غير انتفاعي 19611 مهندسي مديريت پروژه 30 - زن مرد

 

 

«هاپیوستبخش »بخش سوم  
 

 استان اصفهان * دانشگاه کاشان

 برای اطالع از شرایط جدید عمومی، خوابگاه و تسهیالت به نشانی زیر مراجعه فرمایید: 

https://kashanu.ac.ir/fa/page/5968 

 

 اردکان دانشگاه * یزد استان

 .است استیجاریخودگردان  خوابگاه دارای اردکان دانشگاهشرایط خوابگاه: 

 

https://kashanu.ac.ir/fa/page/5968

