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 1399سال سراسريانتخاب رشته آزمون راهنماي  هاي دفترچهاطالعيه رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به 

 1صفحه

  رشته محل جديد  -الف
 رياضي  و فنيعلوم گروه آزمايشي 

  دانشگاه تبريز

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 محل
  دوره تحصيلي

 مرد  زن دوم  اول

مرد   18 - زن  روزانه 31432 مهندسي معماري
مرد  12 - زن  نوبت دوم 31433 مهندسي معماري

 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

30 - زن  مرد  محل تحصيل پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور  روزانه 31414 مهندسي مواد و متالورژي

30 - زن  مرد محل تحصيل پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور  روزانه 31415 مهندسي نقشه برداري

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
مرد  45 - زن  روزانه 31426 مهندسي دريا

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مرد  40 - زن  روزانه 31427 مهندسي معدن
مرد  10 - زن  نوبت دوم 31428 مهندسي معدن

 دانشگاه نيشابور
مرد  45 - زن  روزانه 31429 مهندسي پزشكي
مرد  10 - زن  نوبت دوم 31430 مهندسي پزشكي

 مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور
مرد  - - 12   روزانه 31431 مهندسي مخابرات هواپيمايي

 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  -استان خراسان رضوي 

 4 - -  مرد  شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
معارف اسالمي و ارشاد گرايش كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و 

 قرآن و حديث
 غيرانتفاعي 38332

محل  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 تحصيل خواهران پرديس رضوان

 4 - زن  -
كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد گرايش 

 قرآن و حديث
 غيرانتفاعي 38333

  
  

  گروه آزمايشي علوم تجربي
 علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ( رشته هاي پزشكي)دانشگاه 

برنامه درسي ويژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
مرد  پزشكي 15 - زن  روزانه 33142 مددكاري اجتماعي

برنامه درسي ويژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
مرد  پزشكي  شهريه پرداز 33143 مددكاري اجتماعي 5 - زن

 (محل تحصيل پرديس پزشكي مستقر در شهر آمل) ساري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
مرد   20 زن  روزانه 33144 پزشكي -

 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)  -استان خراسان رضوي 

12 - -  مرد  شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها و ارشاد گرايش  كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي
 قرآن و حديث

 غيرانتفاعي 38332

محل  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 تحصيل خواهران پرديس رضوان

12 - زن  - كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد گرايش 
 قرآن و حديث

 غيرانتفاعي 38333

 واحد زاهدان -دانشگاه آزاد اسالمي استان سيستان وبلوچستان 

مخصوص داوطلبان بومي استان هاي خراسان جنوبي و 
 33145  پزشكي 8 - زن  مرد  هرمزگان

مخصوص داوطلبان بومي استان هاي خراسان جنوبي و 
 بصورت خودگردان -هرمزگان 

 33146 پزشكي 2 - زن  مرد

  

  گروه آزمايشي علوم انساني
 مشهد -رضا(ع) دانشگاه غيرانتفاعي امام  -استان خراسان رضوي 

24 - -  مرد  شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد گرايش 
 قرآن و حديث

 غيرانتفاعي 38332

محل تحصيل  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 
 خواهران پرديس رضوان

24 - زن  - معارف اسالمي و ارشاد گرايش كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و 
 غيرانتفاعي 38333  قرآن و حديث



 

 

 1399سال سراسريانتخاب رشته آزمون راهنماي  هاي دفترچهاطالعيه رشته محلهاي جديد و اصالحات مربوط به 

 2صفحه

  اصالح رشته محل -ب
دفترچه گروه   رديف

كد رشته   دانشگاه  آزمايشي
  موارد اصالحي  تحصيلي رشته  دوره  محل

 روزانه 32087 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند علوم تجربي  1
مهندسي بهداشت 

 محيط

محل تحصيل شهر سرايان، تحت نظارت 
  دانشكده پيراپزشكي فردوس

 علوم تجربي  2
 -استان تهران آزاد اسالميدانشگاه 

 واحد پزشكي تهران
  نفر 20 به 10افزايش ظرفيت از  دندانپزشكي - 33100

 علوم تجربي  3
دانشگاه آزاد اسالمي استان سيستان 

  پزشكي  -  33113  واحد زاهدان -وبلوچستان 
ظرفيت  -نفر  12به  نفر 20 كاهش ظرفيت از

پذيرش اين رشته محل مخصوص داوطلبان 
  بومي استان سيستان و بلوچستان است.

 علوم تجربي  4
دانشگاه آزاد اسالمي استان سيستان 

  پزشكي  -  33114  واحد زاهدان -وبلوچستان 
ظرفيت  -نفر  3به  نفر 5 كاهش ظرفيت از

پذيرش اين رشته محل مخصوص داوطلبان 
  بلوچستان است.بومي استان سيستان و 

 علوم تجربي  5
 -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 نفر 45به  نفر 50 كاهش ظرفيت از  پزشكي  روزانه  32792  ساري

 علوم تجربي  6
 -دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

 نفر 44به  نفر 59 كاهش ظرفيت از  پزشكي  روزانه  32793  ساري

به  مرد) 7زن و  8نفر(  15افزايش ظرفيت از   ورزشيعلوم  روزانه  35257  دانشگاه اراك  علوم تجربي  7
  مرد) 8زن و  8نفر ( 16

دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   علوم تجربي  8
 10به  مرد) 4زن و  5نفر(  9افزايش ظرفيت از   علوم ورزشي روزانه  35346  قزوين -

  مرد) 5زن و  5نفر (

به  مرد) 10زن و  11نفر(  21افزايش ظرفيت از   ورزشي علوم روزانه  35434  دانشگاه زنجان  علوم تجربي  9
  مرد) 11زن و  11نفر ( 22

 -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم تجربي  10
  علوم ورزشي روزانه  35473  زاهدان

 10به  مرد) 4زن و  5نفر(  9افزايش ظرفيت از 
  مرد) 5زن و  5نفر (

  علوم ورزشي روزانه  35516  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم تجربي  11
 16به  مرد) 7زن و  7نفر(  14افزايش ظرفيت از 

  مرد) 8زن و  8نفر (

  اقتصاد روزانه  35534  دانشگاه شيراز  علوم تجربي  12
 10به مرد)  4زن و  5نفر(  9افزايش ظرفيت از 

  مرد) 5زن و  5نفر (

 10) به مرد 4زن و  5نفر(  9افزايش ظرفيت از   علوم ورزشي روزانه  35540  دانشگاه شيراز  علوم تجربي  13
  مرد) 5زن و  5نفر (

 10به  مرد) 3زن و  4نفر(  7افزايش ظرفيت از   علوم ورزشي روزانه  35569  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم تجربي  14
  مرد) 5زن و  5نفر (

 10به  مرد) 4زن و  5نفر(  9افزايش ظرفيت از   علوم ورزشي روزانه  35619  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم تجربي  15
  مرد) 5زن و  5نفر (

  علوم ورزشي نوبت دوم  35628  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم تجربي  16
 10به مرد)  4زن و  5نفر(  9افزايش ظرفيت از 

  مرد) 5زن و  5نفر (

  علوم ورزشي روزانه  35720  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم تجربي  17
به  مرد) 7زن و  8نفر(  15افزايش ظرفيت از 

  مرد) 8زن و  8نفر ( 16

  علوم ورزشي نوبت دوم  35729  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم تجربي  18
 10به  مرد) 4زن و  5نفر(  9افزايش ظرفيت از 

  مرد) 5زن و  5نفر (

به  مرد) 7زن و  8نفر(  15افزايش ظرفيت از   علوم ورزشي روزانه  35763  دانشگاه نيشابور  علوم تجربي  19
  مرد) 8زن و  8نفر ( 16

 10به  مرد) 4زن و  5نفر(  9افزايش ظرفيت از   علوم ورزشي روزانه  35785  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم تجربي  20
  مرد) 5زن و  5نفر (

 10به  مرد) 4زن و  5نفر(  9افزايش ظرفيت از   روانشناسي روزانه  35836  مركز آموزش عالي الر  علوم تجربي  21
  مرد) 5زن و  5نفر (
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