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 11صفحه 

 گروه آزمايشي هنر

 بلوچستان مخصوص داوطلبان استان سيستان و

 عنوان رشته ظرفيت جنس داوطلبان بومي/محل خدمتيا اولويت پذيرش محل تحصيل/ مخصوص يا پرديس دانشگاه 
كدرشته 

 محل

 45908 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاش

 45909 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوک آباد

 45910 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك

 45911 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد هامونپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت 

 45912 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند

 45913 آموزش ارتباط تصويري 2 مرد كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار،

 45914 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري

 45915 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارکپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با 

 45916 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان

 45917 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سورانپرديس شهيد 

 45918 ارتباط تصويريآموزش  1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران 

 نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
 45919 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد

شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي

 نيك شهر/محل خدمت راسك
 45920 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران 

 شهر/محل خدمت سربازنيك 
 45921 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد

 45922 آموزش ارتباط تصويري 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت عشاير

بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، پرديس شهيد هاشمي

 آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
 45923 آموزش ارتباط تصويري 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و پرديس شهيد هاشمي

 آهوران نيك شهر/محل خدمت دلگان
 45925 آموزش ارتباط تصويري 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و پرديس شهيد هاشمي

 آهوران نيك شهر/محل خدمت راسك
 45926 آموزش ارتباط تصويري 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي

 آهوران نيك شهر/محل خدمت سرباز
 45927 آموزش ارتباط تصويري 1 زن

 45928 آموزش ارتباط تصويري 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سورانپرديس شهيد هاشمي

 45929 آموزش ارتباط تصويري 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستانپرديس شهيد هاشمي

 45930 آموزش ارتباط تصويري 1 زن ميرجاوه/محل خدمت خاشنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، پرديس شهيد هاشمي

 45932 آموزش ارتباط تصويري 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت بنتپرديس شهيد هاشمي

 45933 آموزش ارتباط تصويري 1 زن شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي

 45934 آموزش ارتباط تصويري 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياريپرديس شهيد هاشمي

 45935 آموزش ارتباط تصويري 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندهاشميپرديس شهيد 

 45936 آموزش ارتباط تصويري 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارک، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارکپرديس شهيد هاشمي


